
(αοοσίε 
Της 5 α ἀῑρ]ίαὶ οοΡΥ ο α ΒΟΟΚ (Παί ννας ργο5ογνες [ΟΥ ροπογαίἴοης οη ΗΡΓΑΓΥ 5Ώο]νος Ρο[οτε Τί ννα οαγοΓ]1γ 5εαηποά ὉΥ Οοοβ]ο α5 ρατί ο α ργοίοςί 

{6 πηαΚο (ο ν/ον]ά”5 Ροκ» ἀἰδεονοταρ]α οπ/ΐπο. 

Τ{ Πας φγνίνος Ίοπρ εποιιρΏ ΓΟΓ ἴπο οοργτίρΗί {ο εχρίτο απά (ο ΒΟΟΚ {ο οπίοτ (πο ριδ]ίο ἀοπιαίη. Α ρυδ]Ιο ἀοπιαίπ ΒοοΚ 15 οπε (μαί ν/α5 πονοι 5ιθ]εοί 

1ο οοργΠίΡΗί οἵ ννηοςε Ἱεραὶ οοργτὶρΏί (ου πας οχρίτος. Ν/Ποίλοτ α ΒΟΟΚ 15 Ίπ (ο ρυδ]ίς ἀοππαίη πΊαΥ νατγ οοιηίσγ {ο οοιπίτγ. Ρις ἀοπιαίη θουΚς 

ἃτο ΙΓ ραίονναγ» {ο [ο ρα»ί, τεργοδοπίίηρ ἃ ν/οσ]ι ΟΓ ΠΙδίοΓΥ, ου]ητο απά Κπονν]οάρο (μα!75 οΓίοπ 4 [ῆοι]ί {ο 4ἴδοονοτ. 

Ματ», ποίαίἶοπς απά οίμποτ πιαγαἰπα]α ρτοδοπί ἵη (ο οηἱρίπα νο]ηπηο ννἩ] αρροατ ἵῃ μή ΠΙο - α τοπηίηάογ οἳ η] ΡοοΚ”5 Ίοπρ Ιουσπο [τοπη (ο 

Ρυ[μοτ {ο α Πθτατγ απά βπαΙΙγ {ο γοι. 

Όσαρε ριἱἀ είπες 

ΟοορΙς ἰ5 ρτοιιά (ο ΡαΓίΠΟΓ ν(Ἡ ΠὈγαπος {ο ἀἱρίήζο ριβ]ίο ἀοπηαίη πηαίογία|5 απά π]αΚο (Ἠοπῃ ννίάε]γ αεςσδίθ]ο. Ρηδς ἀοππαίη θουΚς Ῥο]οήᾳ {ο {Πο 

Ρυδ]ίο απά νο αγο πηοτο]Υ (ποῖγ ομδίοΚίσης. Νενογίμο]α». Επ]5 ννοίΚ ἶ5 οχροηδίνς, 5ο ἵη οΓ4οτ {ο Κεερ Ρτονίάίπρ (ής τοςουπος, νο Άανο ἴπΚοη 5ίερς {ο 

Ῥτονοπί αθιισα Ὁγ οοπηπηοτοῖα! ραπί1ο5, Ἱπο]αάίπς Ρ]ασῖπς (οσμηίσα! τοδιτ]οίῖοπς οἩ αἰοπιαίοά αιοτγίπᾳ. 

Νίο αἰδο αδΚ (μαί γου: 

4. ΜαΚε ΠΟΠ-εοηπιεγοίαΙ τε οἱ ἵΠε Πἱες Νίο ἀεδίρηοὰ Οοορίο ΒοοΚκ 5εατεῇ [ογ 15ο Ὦγ ἱπάϊνίάια] 

Ῥοιβοπα1, ποη-οοπηπηοτοῖαἰ ριγροδες. 

απ ν/ο τοβιιεςί (παί γοιι 15ο (ηοςο βίος [ο 

4 Κοβγαίη βοπι αμίοπιαίεά φιιεγγίπρ Ώο ποί 5οπᾷ αμίοπηαίοά αιιοτῖος ΟΓ αΠΥ 5οµ! {ο 6οοβΙς)5 δγδίοπ1: 1 γοι απο οοπΚιιείίης τοδοατοἩ οἩ πιασβίπο, 

(αηδ]αίοη, ορίίσα] ομαγασίογτεςορπἰήοη ΟΥ οίμοΓ ἄγοας ννογο αοος55 {ο ἃ Ίαήσο απιοιιηί ΟΓ {οχί ἶ5 ΠοΙρΓΗΙ, ρ]οᾶδο οοπίαςί 15. ἸΜία εποοιταρο (ο 

μ.ο ΟΓ ριδ]1ο ἀοππαίη πιαϊογίαἰ5 [ΟΥ (ηο5ο Ριήροδες απά π]ᾶΥ Όο αδ]ε {ο Ποἱρ. 

4 Μαἰηιαϊῃ αηγρίοη Τηο 6οοβ]ο "νιαίοπηανκ” γοιι 5ος οπ οαςἩ β]ο ἶ5 οδδοπίἶα! Γος {π[ογπηίης Ροορ]ο αβοιί (Πίς ργο]εσί απά Πεἰρίπς (ποπ μπά 

αἀαίοπα] πηαίογία!ς (Πτοιισα Οοορ]ς ΒοοΚ 5εατοῃ. ΡΙσᾶςο 40 ποί {οπ]ονο Πῑ. 

4. Κεερ ἴ Ιέρα! Ὑαίονοτ γοιΓ 5ο, ΤΟΠΙΟΠΙΡΟΓ (λαί γοιι απο τοδροπε!ρ]ο [ος οπδυίης (παί ννμαί γοιι ατο ἀοίηρ ἶ5 Ἱαρα]. Ώο ποί α5δηπιο ἴαί {ης 

Ῥοσαι1δο νο Ῥο]ίονο α ΒοοΚ ἰ5 ἵπ (ο ρυδ]ίο ἁοππαίη [ΟΥ 15ος ἵπ [ιο Ὁπίισά δίαΐς», ἰμαί ενα ν/ουΚ 15 αἰσο ἵπ (1ο ρυδ]ίο ἀοπιαῖπ [ος µ5ους ἴπ οίοΓ. 

οουη(ῆος. /Πείμογ α ΡοοΚ ἶ5 5] ἵπ οοργτίρΗί νατίος [τοπη οοιπίσγ {ο οοιπίτγ, απά ν/ο απ! ο[[ογ σιήάπηος οἩ ννμοίΠοΓ αηγ δρεςῖβο µ5ο ΟΓ 
4ηΥ ροοἶῇο Βοοκ 15 αον/οά. Ῥ]εαδο 4ο ποί αδδιπιο (παί α ουκ” αρροαταποο ἵη Οοορ]ο ΒοοΚ οαγοἩ πισαπς 1{ οαπ Ός 156 ἵη ΑΠΥ ΠΙΔΠΠΟΓ. 

αηγννηοτο ΊΠ (1ο ννογ]ἀ. ΟοργπρΗί Ιπ[ππσοπιοπί ΠαδίΠ( οαπ Όο απίο 5ονοτο. 

ΑΡουί (οοβ]ε Βοοκ 8εαγεὰ 

ΟοορΙς5 πηὶφδίοη {5 {ο οραπίΖο (ο ννογ]ά”5 Ἱπ[οππαίοἨ απά {ο πιακο Τί απίνοια!]γ αεοοδῖθ]ο απά ιδο[η]. (οορΙο ΒοοΚκ 5οαγομ Ποαῖρς τοαᾶοις 

ἀῑδεονοτ (Πο ν/ογ]4᾽5 ΏοοΚς ννπῖ]ο Ποιρίηρ απίηους απά ρι0]ή5μους γοαςῇ πονν αμάίοποςς. Ύοιι οαπ 5εατοῇ (Ἠτοιρϱῃ {Πο Γ]] {οχί ο[ (μή ΒοοΚ οἩ (ο νο. 

ΠΕ ΕΡ://βοοΚς5.6σοσα]6- σοι] 
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ο Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 

ΝΟΥΌΜ ΤΕΡΤΑΜΕΝΊὕΜ 6ΕΒΑΕΟΡ. 





: πι ύμν. ΝΤ. ἡμίε, Ιεο2. 

Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. 

ΙΝΟΥΟΝ ΤΗΡΤΑΜΗΝΤΟΜ 

απλΕΟΕ. 

ΟΟΝΡΊΑΝΊΤ]ΙΝΟΡ ΤΡΟΗΕΝΡΟΒΕ. 

ΕΡΙΤΙΟ ΡΤΕΒΕΟΤΣΡΑ ΒΕΟΌΝΡΑ 

ΕΒΟΙΕΕΟΝΜΕΝΙΦ ΒΕΝΟΥΑΤΙ6 ΤΕΧΤΟΑΟΨΣΕ 2Ενσο 

σΟοκΕΕΟΙΟ. 

| ΕΧ ΟΕΕΙΟΙΝΑ ΒΕΕΝΗΑΕΡΙ ΤΑΟΗΝΙΤ. 

] 1ΙΡΘΙΑΕ ΜΡΟΟΟΙΧΙΙ. 
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/ὃδ-ὃ- ὃδ 7 

Χρ ορ. λε ντὸ 

ΡΠΟΤΕΒαΟΜΕΝΑ. 

1. 

Ῥτίπιαπη ἐθχίτβ (γαθο Μανὶ Τθβίαπιοπά οἀϊβοποτι Έται- 
οἴβοας Χίπιθηοθρ ἆθ 0ἱβπθτοβ ατολἹθρῖβοοραβ Το]θίαηας Ῥαταν1έ, 
ἱπποτοπάπππαπθ θαπα ουχατίέ, ππᾶ. οππι ἸἹπίοτρτθίαίοπο 1μαίίηι 
τυ]ραία, οὐμοπὶ Ῥϊρ]Ιοταπ Ῥρο]γρ]οῆκο Οοπιρ]αἰθηβὶ, ου]τθ 
πο]απαιθη απἰπέατπι ο[Ποί. ὮἘῬτθιο Ἱ]αά αιάθπι οχΗέ Ιηπθιπῖο 
8Ώπο 1614, ϱθηποπίρας ἀπία (ἰθπηῖππ αιἴπααθ σο]απήπῖραβ 
το] αίβ; βθᾶά 4ηπο ἆοπαπι 1520 Τθοπῖς Χ. Πεατὶς Ῥοτπιΐββαπι οί 
αἱ {οίππα ορα8 ἵπ Ίπορπι οἀθτθίας, πε(πθ 1 {θτθ αηίθ πηππα 16029 
τθγοτα {αοίππι οβί. Ἠϊπο οἀ]ῇο Νονί ΤθβίαπιοπΏ ἄταθοα οἱ Τιαβπα, 
4380 ἘΚΑΒΠΙΟ ΔΠοίοτθ οχ ο/βοΐπα Ἐτουθη ΠπΠΟ 1616 ἨΒαθί]οιο 
Ρτοάέ, Ρεϊποϊρίβ ϱά{Ηοπῖρ Ἱαπάθπι βἴθὶ νιπάϊοαί, τορθβία αηπῖθ 
1519, 15022, 1627, 1596. Οοπιρ]αίθηβίς θἀ]ήο ππἀθ Βαχοσϊί, ΏοἩ 
βα{ἱβ οοηδία!; Ἰαπά ἀαδίθ έππιθη, αί 1ρβο ἐθχία ῥεοραίας, οἆ οοἆῖἹοθβ 
α]ααοί χθοθπίίοσθα Ἰπβαία θµί Ιπάο]ς οἱαβάθηι 4απβ θαπί βαρο:- 
είπα Ρ]πσίπαϊ; πθααθ θ6ἱ ααποά Ἠοταπῃ Ώππιθτο θχἰπιαίας οοἆθχ 
Π]ο α Τ9οηπο Χ. αἆ οἀοπάαπια οβ]αίαςδ, ποπιῖπθ οχἰπιθο γοζυθία(1β 
βρθοἰθίαθατο Πάθϊ Ἰαπάαίας, πὶθὶ ααοά αβαθ θἵπβ ροῦιβ αἆ Ὑοΐπα 
Τοβίαταθηίπα (ταθουτη απαπή δα Νοναπ Ροτπιίββθθ Ραίαπάτρ οµί 1. 
Αοοθβεῖέ απίθτι αἆ {απάαπωυθπεϊ Ιπϊᾳα]ἰθίθτη ᾳποά θἀ1ίοσςρ, Πα Ηπαπι 
ἑοχίατι πιαχἰτηὶ {Αοϊθηίθς, 1η θἆθηδ]β (χαθοῖβ ΠΟΠ Θ8Π 4180 ἵη 
ἰαπίο ορθτθ ἀθοοῦαί ἀΠροπίίατη αἀλήραθεαπί δ. Ἠπο νθτο ἀῑΠρεπίϊα 

1 ΟΕ. Νοτί ῬορίαπιεηΙ οἀίΙοηπεπι Ὠδπι βἶνο Τ,4ήπ8πη οο0ἶθβίαπῃ οοἶ]ο- 

πιεατα ΥΠ. οπἱάσοβπα ΏΙΒ]ΟΣΘΠΙ (18ὔ09.) οβδπέεμ."' 
Ρ.ΙΣΧΣΧΠ. πδ! εχ αοἰῖα ἱρείυς ΕἱΡ]1ο- 
Ώηθοβοθ Ὑαΐίσθηκο ἀθπιοπαίταίας ο0- 
ἀϊοεν δα (αχά. Χϊπιεπίαπα Βοπλα τοι 
5ος Ὑείοσῖρ Τοκίαπιθηα ΠΟΠ {επι Νου 
{αἱβ89. 

3 ΟΕ. νοτῦα ἵη Ρτοἰοβο 8ά ]εοίο- 
τοι (49 Ὑοδΐοτο Τθβἱαπηθηίο) φοηἱρία: 
»λΜθάίθω Ἰιθίΐπατα Ἑ, Ηἰοτουγπαί 
ἑαπε]αίοπθαι τοὶυί Ἱπίος ΑΥηΔΡο- 
68ἱα οί Οεἰθηέα]θη θοο]θαίδπι ροευί- 
1116, {αππσαυαπ] ἆμου Ἠΐπο Ιπᾷο Ιθίτο- 
68, πιθάῖυτῃ ααίθπ)]θδιπῃ ᾖ. θ.Ἠ οπωᾶ- 

4 σι --- 

δια. 

δ Πιουλθηάβρῖπαπι Ἱπά]Πρεηίαθ 
δχοπιρίυπι Ὠδρείαχς Ἡοῦχ. 7, 9. υδὶ 
Ροβῦ τουῦα µιένει ἑερους εἰς τὸ διηνε- 
κές ηαπο Ε{λα]Ιαπὶ οδρίὐα] Ῥατίθτα: 
ἐν ᾧ, ὅτι καὶ τοῦ «4βραὰμ προατι- 
ήθη, (ες πιβγρίηθ) ἵπ {θχείυπῃ ἱηΥθ- 
Ρατο Ῥθβοί Αιπί. ρε (σ8θος δἆ 
Πιαὔπαπη (οχίαὰα οχθᾳῖοςα ἱπωπιθείίέσ 
ταχα αυπέ, οἷαὶ ἆπο ποπιίπα δά Τ.Α- 
ὥπιπα Ἡδυπῃ ααδπα (ΓαθουΠά βογ1ρετθ 
πια]υοτυηέ, δθἀθηπίθι Βεελζεβούβ οί 

Βελίαλ. Οιοἆ Ροεῖοτίας (αὖ στοϊη- 
ο α Ὢ 

--υ---- 



τι ΡποιΕοΟονΕνα 

μες παλρπς Π]ο Έκαπανα (οπερέπίκηνος οἀτέασος «πάσει. λἆλι- 

μον σάκο θτωσοὰ οαζαπαµαστα με ωσαα ἵσαραα ολ, 

ααπθ {ἔοστατατη τεορείετο Ρἱαστέ, τοπίαὰς ρίσσππιαςο Ρραπεϊκαιποῖς, 
απ6Ρ9 νότο α]ίοτῖις Ἰοοϊοπῖοας αοιὶ ἴππαῖχος Έπος ἵπ πιοάστα 
ουπιραχαίαο οαπέ εατι Ἐοῦστί δέορλαπῖ ἆοσαῖ ἱγρορταρί 
ορ Ῥατιαϊρησίο οὐϊάσηρα, 4παταπι Π]ο ἐετάστη, 4.λο αππο 15950 
Ρτοάῖδαί, {ετο (οἴστι οοπ(οταιανϊί αἆ Ἐτασαϊὶ απο, οὐταοπῖρ 
Οοπιρ]α{ρηαῖα οἱ οοἀἵσαπι ααἴπάθαῖπι 1ο ασυῖῦας ποαλῖς ἵω τοκερῖηθ 

Ροτραπεῖο αᾱ οοάἵορα αὓ Ἠσπαῖου Ὀέερ]ναπο ουΠαίου παυέαίῖα θοοπίας 
εσί ΤΙεοἆοτας Βοεχσα Ιπάρ αἳ αππο 16606, {ατεαρᾳυο ῬΏρκαο ος]- 
ἄοπος φοευήά εππί Ἐ]πον]τϊϊι (ρορταρ] 1Τ,ογάθηρος, αἱ Ἰπάρ αν 
«ηπο 1624 (ταρου Νονὶ Τεείαπιοηῖ εαχίαὶ οἀσπάο οΡθτατη πανα- 
ταπά. -Θπ] απἰάἆρτα 4ααπι θοοππάδτα οἀϊάοπαπι, 4ἳ4θ «Ώπο 1656 
[τοάῖοαέε, ρταεροεῖῖο νοτυῖα Ἠβ: ΊΤετίωπα «;φο λαδες πκπο αὐ οπαιἰ- 
δι τεοερέαπε, οοταπισπάλεθοηέ, Γδοίππι θεί Εξ ἑοτέως γεοερέ ΠΟΠΩΘΩ 

παςχ ἵπ οπιηῖατῃ ουπραθίαάἹπθτη αὐίτοι ἸΙάθτη σὲ 4πο αἆ Ίππο 
πρπο ἀἶσπι νὶτί ἆοοι παἰππίας αἆ αἱρηϊβοπυάστα ἰθχίατη οσπι απί 
Ραποῖο αχ ατὈϊῖο ροᾶας παπα νῖα οἱ τα σπορ πιπἰαῖ Ροτ Ίναρο 
πἶῆπια ἆπο οαθοπ]α οσπι Ἑ]κονίτιϊς βαθρϊδεῖπιο τορθζας ος, ϱπ.ση- 
απδπα η τθ αἶῆοα γε] ἵπ Ρεϊσᾶπο ἵρθοταπι αροείο]οταπι ἰοχία 
πι ο ποπ Ρρ]πρ αποϊοσίιαῖς Ἰναυθί 4πλπι ααὶ ἵη Ρ]ογΐσᾳπθ 
οοἀιοῖυαρ τεοθηϊοτο αοἰκίο ραῖρας Ἰπνοθηίαςτ, ᾳπἱρρο  απῖδιρ 
Ἑκασπιας, Ῥτίπιας οἱ ρτϊποῖρα]ῖς ταξϊοπῖς ΕπουΙτίδηκθ αποίος, ἔετθ 
ἐσίαρ ρεροπάαεῖε. 

Ώπαπι νοτο Ἰ9θο ἐθχίαβ θαοτί τοξο, οἶνθ Εσδαπιὶ αἶνο Βθρλαπὶ 
εἶνο ΕτονΙτίοταπι πικν]ς ἀἱοθτο, ἵπ οοπηπησπὶ Ἠοπαίπαπα ἀοοίοτιπα 

πσα θταί, ποη ἀθοταί ἰπάσείτια «ἀθαπάῖ {οπίθος ἐθκίπε απϊᾳυἱοσῖς 
πι γατρ {αττῖ οἱ παοπῖῦας ΡτοραραίΙ. Ἠϊπο βθηεῖπι οτίπΒ οί 
βρραταίαπς ΜΝονί Τοβίατησπἰϊ οτϊστπβ, ἵπ ᾳπο αἆ αἴπρα]αςρ ἰοχίαν 

Ότο Τ]απίο αἆ τους Ἡορταίοβτα Ἐχαπο. Γ6Ηέκαομ, Παοαἱδηίοτφυθ ρεο- 
οοπ{οστασίαπι) οχ Ιποτθάϊδ 6ἵτοτο ὑατίέ ονδπιπυπι δἆ αροοδ]γραίω ἵα 
ἄεπιο Ο, 19ο Ἡηδηπας τοοερίτ. «Ρραγαίυ οτίῆοο Ιθοῖοηθα Ἑλπενίτϊα- 

1 Ῥοεί ἨΓεἰείοπίατα (Ν.Τ.Ρτο]]. Ρ. πας ποϊαεῖ παῖχα Ἐτααταϊ ποσοσάῖα οχν 
120 οᾳᾳ.) αἰίοεᾳτπο ἐπ 4Ώογθα Έχαδπιι {.8. 4ο: Ηαπάκολτϊθ ολο Ἐυπάς, 
ατζίοος δοσαταήμο {πο υἱαϊνέ{ νὶτ οἷας. 1. ΗεΒ 1861. 



ΡΗΟΙΡΑΟΜΕΝΑ. να 

Ραχίο 4ο Ῥατίϊοι]ας ἐθβπιοπῖα οοάἱοαπα (σαθοοτατα δὲ υθέπρί]ο- 
τυτ θί τθοθηοσαπα, 1ΐθτα ιίᾳποσαπα ἱηίθγρεθίυπι νο οσἰθηΏβ νο] 
οοσΙάθπβ, Ἰίθπα βοτρίοσασα γοίθταπι, απὶ νοὶ 1ρθατ ἰθχίσπῃ ϱχ- 
ϱοτϊρβαοταπί το] ἀοοίθ θχρλοιθτιηξ, {8ηπᾳπδπη 1η (Ίθβθατο {θΡΟΠΘ- 
Ὀαπίας: ππἆθ ποη πιοάο νθχίαβ βαοσὶ Πβίοσ]α, θοἆ θίῖατα οπιοηᾶφη 1 
ἰοχίαβ Ρ]εταπιᾳιθ οτί θἱ 68868 θἱ ταίῖο ἀϊβοὶ Ῥοΐθσαί, Ργδθβθσεῖτα 
ᾳσααπι αἶπαυ] τρ οτἶήσοα Θχοο]ὶ οοθρἰα θ880ἱ. Ἡοσαπι βπάίοταπι 
ΠΟΠΙΩΘ ἀπο]αταθτιπέ ορθτᾶ ἐίππα Απρίοχυπο: Βτ]αηυὶ ἸΓ8]ίοη 
(8ηηο 16657), 1ο] απη1ϱ Ε 911 (8ππο 1676), Ἰολαππὶβ ΜΙ1] (8ππο 
170Τ). παρ οπιπῖα βαροτανὶι οἁ]μο 1. Τ. Ὑθιείοη 1] ἙΒαεἱ]θοπεί, 
ᾳπ8θ Απτηθιθ]οάθπιϊ αηπο 1761 οἱ 864. γο]υπήπίραθ ἀποῦαρ ΡεοάΙ]ς, 
Οπἶας οροτῖβ οΡΘΒ οσ]{σθβ, Ροβύ Ἱπρεϊηιίς οὐ .Α]έοτο Ὑππάοροπρπεϊ, 
Β]τολϊο Ἡπνπίθμείὶ οἱ ἨΜα{λαθίο Ῥτοίθββοτθ ἸΜοβοπθπαϊ Δισίας, 
θχθιπίθ βαθοπ]ο ἆθοίπο οοΐθνο 101. Τ8ο9. ἀτί98Ώαο] ]θηθηαῖρ αἆ 
16 οτἰΠοβτη τθυθτᾶ Ῥτοτιογθηάατα ἱρθαπιαιθ ἐθχίπτη οπιθηάκπάαπι 
ἀοοίᾶ χαοηΏθ οοητθσίθτθ βιάαἳ. Ὑθερις Ιπβἰρίοης Βθηρο] οἱ 

:Βοπο]οτῖ ἐθβῦταβ απἰϊᾳπ]β Ιπίος 9 αθεὶἀἆιο οο]]οίῖβ ἀοσα]ξ, ἐχθ8 οἶῖπα 
ἱηθ]έαίαβ 9889 ἰθχίας Νου] Τθβδίβπισηίί χθοθΠΒΙΟΠΘΒ, οοοἱάθηία]οτα 
Ἱπέρτρτθίαπάί τηθσῖπιθ βἰπάϊοβατη, «Α]Ιοχαπάτίπαπι ρτθιηταθί]οθς νίη- 
ἀἴοθαι, θὲ παϊὶσέ Ρτίοχυπα εἰπάΙρ Ἡγπαπιηβτη. Α Ύ4πα τ8βοπθ, 
Ππρία Μα {λα ο]] ρτεοῦσίβ Ἱπραρπδία, βαρίπᾶθ γθχο θίί8τα Ἡπρ]ϊ 
οἱ ΕΙο]ιποση1ῇ βἰπά]]ς οχοα]ία, Ῥτοβοϊβοθηβ οορί8τι ΙΠΙΠΙΘΠΒΔΣ4 
γαταηΏττα Ἱθοβοπαπῃ ἵη οχάΐπθπω ομθπάδπι σθᾶθρίς, εἀάϊμβααθ 
οθτίῖβ 4 ππῃ ἆ4θ αποἰοσἰ{δίθ ἐθββαπῃ {απι ἆθ ῬτουθΏ1]]έαίθ Ιθοβοπατα 
Ἱορίῖραβ Ίοο θρῖέ αἱ ἰθχείππι τοοθρίππω βἰνο Ε]σογΙτίαπατα πιπ]1β 
]οοίς οοττἰροτοίι. Το Νονὶ Τοβίατιθαά (τίθερασμίαης (ρτοά1έ 
βθοππάττα 1796 {οπιο Ι., 1806 ἰοπιο αΙέθτο) τηβρηα αθᾳια ατα 
Ἰαιάθ οτπαία πα]ίαππᾳπθ ῥεορβρθία Θ6ἱ. Τήἱ0ίθΠπΙ Ρατίθ αᾳπαθ 
θυαπρθ]ίς οοπιρ]θοβίας πονίβ ουσ ααχὶί Ὁαν. δολ ι]π1π8 8ΠΠΟ 
1927. ὮῬ]ατοι αἰῆ, αἱ Κπαρρίνς, θο[µοξίαβ, Ταΐθσας, Τ]οἱ- 
1ἱπβ, Ἡδλπίτς, οσἱαί ἀτθβὈθδολΏίθηα ία παὶ θαπέ τί Ἑ]σον]σία- 
ΏΌτη ἰεχίαπ ἱπβοσῆβ ῥτοῦβεἰβθίπα]ς τὶθεὐθολί1 Ιθοοπῖρας θἀθτθηί. 

Βντουί ροβί θά1ο ρτοάΙ{ Ααριαβίλπὶ 6οᾗο]Σ (νο]. 1. 1880: 
νο]. Π. 16956). πο 1]θ ορθσθ πὲέ αρρασαίσπα οτἱήοστο α]]δίο ρ]α- 
τἴπιογαπῃ ορᾷῖοστι ποβία πιαπ]άρᾳαθ Ιθοοπίραβ Ιπάθ ποἰωῖθ νο 
οοπβττηβ Ρῥτοπαογ{έ, 198 ρτανὶ ἀθίτπιοπίο αΏθοίέ ᾳαοά ἵπ φά- 
Ἠϊροπάϊρ απσπι αι] ἴαπι θἰογαπι οοΠθοοπίρας οτεοί ταβσίτας 
αραβ θ6ὲ Ἰον]ίαίθ αίφαθ βοοοτᾶῖϐ; Ῥεβθίοτθα «αππη οοἆἱοθθ σθοθΏ- 
Ώοχος Αβϊαίΐοος απἰᾳπἱοσίρας Α]οχαπαάτίπία Ῥγαθβίατο οοπθηᾶστοί, 
ἵρεαπι ἐθχίππα ἱπιρεπᾶθπίος αἆ πίθεζαςΕ1 ταοπθΘΒ πηπ]ίο τιβρῖς 
παπι αἆ βπᾶβ οοη/στταθνἰέ. 

Μαίθία τοῦ θδ θάἱμοπίρας Τ,βοΏπιδηπὶ θἱ πιθῖθ. ὮἸίθταιθ 
οπίπη Ἐ]κου]τίαπο ἠθχία πιῖθβο Γαοίο αἆ ἱρβοῦ τθτθγεῖ 6υΠ118 α(]- 
ᾳποβ ἐθοίθβ, α οαἶραβ βο]1β ἐθχίπτη Ῥοΐθσθτηαβ ἵπ ]οσσηι Ε]σθυἱτῖβη] 

-----ἵ---ν-----------πᾱ-ω--ν 
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βαυβιοπάαπι, ῶθά βαἰ1ς ἀΐνοιρα ταίίοῦθ αθὶ βΒΗΤΩΠΒ. Ας Το πια 
παβ θαἱάθτα 1 ἀδίαχατα 69 ρτοίρθεαβ (ο6. ΤΗθο]ορῖβομθ Βἰαάϊοα παπά 
Κτίήκον 1850 Ρ. 817---δ46., Ιοϊάθτα 1896 Ρ. δτ0 βαα., Ιΐοπι ρχο]ερρ. 
θοἆ. πιαῖ.) ἐοχίαπι Μονί Τθβίαπηοπά βαοοα]ο απατίο 1π οσοπίθ να]ρα- 
επαίπωσπα, ος οοἹοίρας Οταθοῖβ ποπαίπθ ,, οσθπία]ῖαπι'' ΙπβῖρηϊΙέοβ 
αἀλίραϊὲ ΑΒ6Ο, οσπι θυαπρθοχππ {αρπιθηςθ ΡΟ0ΤΖ οἱ ορὶκία- 
Ίατυπα Ἡ; Ίίθπι ἆθ ραῖριθ Οπίροπεπι. Οπῖραβ. ἀϊβοτοραπή ας 

αααπι αἀθαπάοβ οθηβθςθί ϱ οοοϊἀσπία]θβ" {θδίθ ος θοταπιᾳιθ 
υαποϊοσῖ(δίο ἀῑτωθπάατη Ἱ]οσαπα ἀἱββθηβίοπθπα, 6ο ποπηῖπθ αἀπι]ρῖέ 

(ταθοοϐ Τμαΐπορ Ὦ οναπρο]οσαπ δίᾳθ ασίασα, Ἐ) αοίααπ, Όα 
ορἱριπἶασιπα; ᾖίθπι Τ4ποῬ ογαπρο]ἴοτατα αΌο, ἵπ θρΙβίπ]]θ ραθεῖτα 
θίαπα ὁ (ο Ξ- 8), ἵη αροσοα]σρβῖ Εεϊπιαβίαπα; Ῥγθδίθτοα Ίτοπαθαπη, 
Ογριῖαπατα, ἨΠατῖωτη, 1,μοἱέθταπι, πβαροτατθ γα]ραίατη Ἡ[ετοπγταί : 
ἑἀΙάοποπη. | 

Ἠαο ἵῃ τθ Τ/8οἨΠΙΒΏΠΙΒ ϱἶ486ΘβΒ ἑδρίίαπα οσἱθηίκ]θιη οἱ οροἵάθη- 
ἴα]οπι οπτα ΟτἱθερασμΙο αἀθοϊνϊϊ, βοἆ πα]]ο πιοἆο απο ἰά {ατο {θοῖβθοί 
Ρχοῦαν]έ; ηἰλ]οπαῖπας {οία ΤβοΏππαππϊ χαί1ο νο] πιαχίπιο ρεπάοί αὐ 
18 οἱαβθαίθιιβ τοοίο οοπθ(αεβ. (Οπίά αποᾷ οοοἱιἀοηίαΙθς οοάίοθς αἆ 
ἑο]]οπάθτα οπἱθηία] απι ἀἱβοτθραπίίατα αἀλϊροπίας, απ ἀπι οοοἱἀθπία]θρ 
αυ] οτθἀιπίτας πα]]ο θπέ Ώμπιθτο, πὶ οσ]οπίαΗμπι ἆπο απί έτος (ν]άθ 
πα) οοπβοηαπ{. ϱ ος νοτο ]αῦοσίβ βαί ρεἰποϊρίατα ροποτο ἀθθοβαί, 
βοεῖ Ροββο αἱ ἰοχίυς αριά ΟἨτ]θίίαποβ ἔθστασαπι οσἰθηία]απι ββθου]ο 
απβσίο να]ραΙβαῖπηαθ πηκλοιπδ ος ουδ ἀῑσιπί νία οοπβἑπαίας, 
1 ἐθεᾶατα βαοσαπα ρ8τποἰ(θίθ παίταπα ἵπ πιοάυπι Ιπιροαϊτὶ 1ρβ9 Ίαοι- 
Ἰοπίος ρτοῦανϊ Αἱί θηΐτι; Τη πιαχῖπα Μονί Τοβίαπιθηή Ῥατίο 
οοἆἱοθθ Α οἱ Ὦ οοπέθιτθ Ροββατης, ϱοἆ ποπ υὈίᾳαθ. Ῥθς πβρησπα 
Ρατίθτο Μαἰἰλαοῖ ϱἱ αἩαπαπι Το]απηίς, 1έθπ 2 Οοχ. 4, 19 πβᾳτπθ 
12, 6. οεἱθηία]ήαπι οοᾶίοσπα ποη Ἠαβθτοις πὶρῖ Β, τατβυβαάθ Ιπᾶθ 
αὉ ορῖρί. αἆ Ἠοῦτ. 9, 14. ππατη Α, εοοθἀθπἰθ πιοάο Ρρ8ββίτη ἱποθτί8 
οοἑ]οῖβ Ο αποἰοσ]ἑαίθ. (ΟΕ 1. Ἱ. Ρ. 892.) Ἠοο απαίϊο εἰς ἵπ ρτοπιέα 
θΜΐ,. βἰᾳιθ 1ρ866 αἀάῑί: Οδθείαπι οϱὲ ἱρίίας ἵπ Ἠΐς ρατίδριας (1. ϱ. 
απαχία {6το {οῦΐαβ Νονϊ Τοβίαταθπίἰ ραχίθ) β8θΡο Ιθοίοπθτα ρβσατα 
γα]ραίαπι Ῥτο ππίον νοπεἑατ. βΒοᾷ θίίατα Ἰοοί 15 αὈὶ που θ1- 
ἀθπα ἐθείτπι ρδποἰίθίθιη Ἠαῦθέ πιδίλοπιδίοα Τε Ἡπι8ηππβ Τα{ΙΟΠΘ 
αρα νἰάθίατ. Θπαο οπῖπι {απάθτη 1ᾳχθ Ῥχο οθτίο Ῥοπίΐίας, {08 
οοάἱοθα 6αροσεί{έθε; αἰέογαπι αααχά {9χθ αἱέοτορ ααἶπέ θαθοτ]1, οοἩ- 

βοπἠθηίθβ {θχίαπι βαθουἩ α παν Ρτοβἰββππαπι Παάθτθὀ Τοχίαβ 
γ6νο αἱ απ ἷά ἑρβατα θέ ᾳποά 66 6880 ῥτοβίθίας, Ἱ. 6. οσἰθηία]]ς 
ἰοχίαβ οαπασί ραθου], θἰῖατη αἴαθ θὔατα ἁπρίαπι θ6ἱ, απο ϱἳ 
βοῖαθ ρας 96 βταΐέατ ἠπγεπίοπά! {ἐθχίαβ ρτϊτηϊ β8ροτπ]Ἡ Γαπάκπηθπέατα 

«9056 Ροίασὶεῦ 0ααθ απ σπα Ιέα αἶπέ, βαἱο οχἰβίπαο, ἐθδίθβ Τ/1οπιβΏΠΟ 

1 Ῥτοάςξ οἀϊλο θἶμβ βἰοτθοίγρα 8. 1881: αθουία οί οἀἱδλοπίς πια]οτῖς 
Ρατ Ρείος 1849, ροκοτίος 1850. | 
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πηπ{οῬ Ρεοβαίοῦ τιασ]πα] {ποϊαπάοθ 6886 ΠΟΠ πιοάο απαχα βθ οίῖατα 
Ρεϊτηϊ βαοοα]ϊ ἰοχίαπι ᾳπαοτοπθας, βθἆ ἐθχίαπι ος Τ,αοἨπιαπηῖ 
ἑοραπι οοπιραἰαξἰοπίθας απαπωνί6 πθροῦἱ ἀἰΠροπίίαο ϱαο Πα [18 
Ρὶοπῖθ ροίδαπι, πὶςὶ αρροπαίασ οοπιπαθπἰατίπΒ, (δηίπτα που ἐπιί]θπι 
6566 θἱ ἴατα πια] ρ]ας Ειοῖ παπι ]ποίς {δοίββθ; οχρτοπιξο Υοτο 

᾿ οοπιτηθηἑατῖο ἃ οπου ἀοοίο θὲ τθἸρΙοθο Ῥοββο πηπ]έο έϊ]οτα βοτά 
4 παπι οἵπβτηοάϊ ἐθχίαπα οοπβἑπ]. 

Αίᾳπθ Ίαθο απϊάθπι 4θ (θχίας Τ,αοἨπιθηπ]απῖ ρεϊποϊρὶθ. Ταπα 
Ἠΐ8 4πο 1]θ πιοάο βαβ[οοοεῖν ᾳααθτθηάσπη οβ. (ια ἄο το αΏθσῖαβ 
“6χροπθπβ ἵη Ῥτο]θρς. Ν. Τ.. παοί 1859 Ρ. οτἡ Αβᾳα. Ρτοβανῖ, θύπα 
Ίθρθῦ ΡβΠ8β ΠΟΠ τχσ ἆθβθτι]βθθ θί Ύπππι αγ τῖαπι θχο]πάϊ γνο]]οί 
υατΏ]χίο πβαπα 6586, δρροβῖᾶς Ίπβαρος οχκθπιρ]ῃ ρ]ατῖῦας ΥΙοταπι 
οοπηπηθη(αχϊ ᾳαθ ϱ ρα βαὐβίά]ς θἀ1ίοτθ οοπτῖροτο ἀεροθαπί. 
Τ]]αά νοτο πιπαχίπιθ Ρ]απίπι {9ο δὲ αθροιτίπιθ ὑπ], Τ4ομπιβηπ πι 
οἶσοβ {68466 {οχίπθ πονὶ ᾳπθπι ᾳαβοτοτοί ρτἰποἱραΙθβ, οοἀἵοθρ Β οί 
Ο, ααπἴρας οἰίαπι αἀάρπαϊ βαπί οοἆοχ Ὦ οἱ Απιαιηις οοᾶθς, πιῖτα 
βααςτθ Ῥθτβοῦα Ἱπά]ρπ]βαῖπια βοοοτάϊία {1666 ΟΙ πΙαχΙπιο ϱυ] 
οροτῖς ἀθίπιθπίο. Θααθ απἰάσπι απαπινῖ ἆμσθ ἀῑοίᾶ ΏηοἨ Ιπιρθ- 
ἁῑσηί αποποῖπας Ἠβοπέος αρποβοατιτΒ, Γ,ΑοΏπηαπηϊ οραβ υζ{ Ίπιρου- 
{εοίπτη αἆ οτἱἤσαπα Ῥτοπιογθπάδπι να]πῖθβθ ποὐίθααθ 1ῤΑῖβ πέ ρος- 
{ροϊρτὰ ᾳπ8θτοσθπιαβ πο]{ἰβπιθΏηίο 11989. Ἀθο πιίππβ 8 βἰπάϊα 
να] Απρ ἀοοα Β. Ῥ. Έτορο[]68, ααπἲ πιος οὔίοπθιι Νε ονὶ 
ἸἘοβαπιεπ ἀαδῖί πιπ]έο Ρετ{θοίοτοπι Τιαοτιαηπὶ Ηθτο. 

Ἐᾳπ1άθηι ϱΧ 4ηπο 16840 τοὶ Νονῖ Τορίαπιοπ οτ]ᾳσιθ αθαῖ- 
ἆπαπι θεαάῖατα Ἰπιροπα. Ἑοάθηι 8ηπο. θχθππίθ ρτοάξ ρτίπια πιθᾶ 
Νου Τδβίαπιθηίϊ θά11ο, ἵπ ααα, τί ἵπ Οίπ]ο 1πθβί, ,,οχίατι αἆ 
βάθπι απἰϊάποσαπι ἐθθίίππα χθοθηβαῖ, Όχθτοπι αρρατθίατο οσἱσττα 
Όππᾶ 61η νατίὶ ]θσάοπίραβ Εἠσπογ]τίοτατι, ΚηπαδρρΙ, Βομο]σ, 180]ι- 
αχωδηπῖ ϱαρ]αησ], ατριταθηία θἱί Ἴοου Ρβχα]]θΙοβ ΙπάϊΙσανΙ, οΟΠ1- 
πηρπἰαίἸοπθτι ἱβδροβίοᾶπα ποίας Ῥτορπίβ Ἰθομοπῖραρ θάϊίοπατα 
ῥερ]αηίρ8θ {ἐθγίῖ8θ αίᾳπο Μ]]απας, Μαἱ]αθίαπαο, 0τἱοβραςΠῖ8ηθ 
Ρταριηϊςί.  Ῥτο]οροπιοπίς ἠηβοτία οβὲ ἀἱββοτίαίίο αΏοσῖοτ ἆθ τθοθπ- 
αἰοπίοας6 α δα ἀϊῑσαπί ἰθχίας Νου! Τοβί. ταοπο ροββδίποαΏι Πορ] 
Μο]ιο]11. Θααπ. ο Μίαπθτα ἆππι ρατθῦατη, ἰπίθ]]οκὶ αποῖ 4αδη- 

1 Ἠυῖυς οἁιἡοπ]ᾳ ΠΑρεἱεηείς {εχ- 
ἔτι, οναπρε]ίοσυη Ρροἰββίτααπη 1θ- 
οορπίΏοηπο {αοία, τεροΏί 8ηΠΟ 1842 
ἵηπ ϱἆ,. Ῥαχἰβθηβι. Ἐοάσπι 8ηπο 
Ταπίοῖῖς Ῥτοάέ αἰίοτα οἀἁλίο Ίου 
Π{μίο: Νο. Τθεί. (πες οἱ απο, 
Τη αοβααῖρ (ορᾶδις {θχίαπα γεγβῖοπίβ 
νυ]ροίαο 1 θάπαε ἱπάδρανίέ Ιοοίίοπ6β- 
απο ναταρίοε Βίθρ]ιαηὶ οί (Οτίθβ- 
Ὀδομ ποϊαγῖε, γίτο Β. . ὀ4μοτ ἵπ 

οοπβΙἵυπι αἆ ΕΙ δἱ{ο, Ο. Τ. Ῥαταία ορ 
π θυπι Βπεπα αἱ ,, ρίπχαπα {βοεγοί δά 

αμάϊαπι (ταθοὶ θεχίας ευβοϊιιβηάαπι 

βἰοπάαπ {ουοηάυπι βαριά ϱο8 φαἱθαθ 
1,αἰΐπις ρχαο οθίθτῖᾳ οοπιπηθηάκία οἱ 
βαποϊίυς θέ’ (οδ{ᾗο]ῖσος Εταηοίᾶο 6 

Ιία]ί8ο {ηθο]οφοςθ ερεοίαθαπι), ἔτι 
υΔάϊυνατοί θἴἔαιο Π]]αβίτατεί νογκὶοπἷς 

νυ]ρβίαο υευπ οπῇουπα , ἀεπ]αιθ 
μἱπρεπί8 οί ρία εί επι αἆ πούὺᾶς 

ΔΝ 
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{οβαπθο Ίαῦοσθς οσ]1οᾷ β8οτα Ῥοβα]ατοί αἱ Πμοσῖς, θοο]θθίθο, ΒἱΏῖ 

ἱρβὶ θθΜϊρ[αοθτθί. Ἠοβθ απαπίπτη Ροββθί ἵπ ππθ ἆρβατη βπβοἱρθχθ 
αραιά απῖπιαπ πωθιπι οοπβιαθθαπη 1. «Απίθ οπιπῖς τοτο Ἱ]ιά 
{αοἱθπάστα οχἰρπιανϊ αὐ Ώουα βίιάϊα οοπ{θιτοπίας αα {θβίθβ ΟΠΙΠΘΒ 
θο8 αποσαπη ΘΗΠ1ΤΑ {η 1θ οτ]ήοια αποθοσ]έὰς θβθοί, νθὶ, τί ἀἆσβη]ειιβ 
ἀἴραπι, αἱ ἀταθοῖ οοἆἵοθβ απ υἡθβ]ταὶ ΟΠΙΏΘΑ, αποϊαΙραθ 1111 Π4οτίθ 

Βορά, ἆθππο ἀιροπ[ῖβαίπιο οχοαἰθτθηίις 1Ρρβῖᾳ1θ ϱὶ Βοτὶ Ῥοββθί 
ΒΙΠΙΠΙΒ ΟΠ Βοοπχκαοπθ θἀθχθηίας, ΠθΟ ΠΙΙΠΠΒ γθτο ἵπ απ ἱβ- 
Βἰτηίς Ἰπίθχρτοίααοπῖοτας οὗ ρτανἰβθἰπιῖς Ῥθίαπι οροχίθιαβ χθοίθ α ’ 
τοπ οπ]]ομτη οοηγογίθπᾶ{θ ΏΟΥ4Θ οπσᾶθ Ροπθτθηίαςγ. Τη Ίαθυ ἀρ]ίατ 
Ἱπίθηάθπβ Ιπᾶᾷθ αΏ θποίαππιπο θππά 1840, αὐβο]αία πι. Οοἱ. Ῥείτι 
ΝΙ Τα οἀ]μοπο, Ῥ]ατα Ῥος θιπιαμῖαπι, Εταηοίαπα, Απρ]ίαπα, Ἠο]- 
Ἰαπάϊαπι, Ἡο]νθμίατα, Π{8]18πι {Θίτάβ1θ οτἰθηίαἷθ Ἰΐάπθτα {8οἱ 8ο 
Βθρίθιι {96 ΑΏΠΟΒ ἵπ Ῥοτᾳἱτοπάϊς ὈρΗοίλθοαταπι Ἠλεῖς παβηι- 
βοχϊρᾷϱ οοηβαπηρΒ]. Ὁπάφ αἆ απρεπάιπι οοττἰροπάππιᾳιθ αρρ8τᾶ- 
ἵσπα οτ]ᾷοπτω πιπ]έατα οοπ{θστθ οοπΒβῖἰ, οοάΙἹαῦας (ταρθοῖθ ρτανἰβ- 
βἰπις οπιη]ρίθ απο οἵπτι Τιαπῖς α]λααοί, οχοθρᾶθ ἁπάσπι ο], 
νο] Τηθᾶ πιάτα ἰταπββοτ]ρς τοὶ αοοαχα]βίτηο οο]]αίίθ, αάάλῖς 
1πβαρθς ποπητ]]6 ΒΟΤΩΤΙΔΘ απ πἰ(α118 ταοΏαπιθΏξίβ 4186 6ο π8θφιθ 
ιοπθΏτῖθ βθρι]έα Ἰοπθταπίέ”, «Αά Ιδίοβ γοτο {ῄπθχατα 190οςθθ ἀ00Θ8- 
βθτιηί ἀοπιθβίῖοὶ οἶτοα Ιπίθτρεθίαίίοηπθθ απΠΏ(πβθ, Ῥαίταπι οΡρετα, 
οπίᾷοοβ αἱ[οτατα 14Ώ9χ6β, χθοθηβἰοπθθ ᾳαθ8 γοσαηύ ἰθχίαβ απ παθ, 
βοπρίοταπι Μον] Τοβίαπιθη ἀἰδίθοίατα, Ἱπρείπιίβ οἶτοα 16Ρ98 έθχ- 
(ππη αἆ αποοσ]ίαίθπι {θβάαπα τοοθηβοπάϊῖ οἱ αἆ ρεϊθήπατα ἱπίθρτί- 
ἰβίθπι χθνοσβηάΙ. Θτπαθ Ρ]θταφπο αὈοτίαβ οχροβίζα βαπΐ ἵπ Ῥτοίθ- 
Εοπιθπῖβ αίαθᾳαθ θάοπ]β βορίπη8θ αηηϊ 18969, απατατη θ8πι 
ᾳ186 οη 168, τηβῖος ἀῑοία θοϱὲ {έν αἀοτπανὶ, αν βαππηΒΙη απαπάαηι 
οπωηίαπη οοπηθτθί 0παθ αἆ οχοο]οπᾶαδπ ῥεοπιογθπάκπιαπθ τ6πα 
Νονί Ὑθρίαπιοπά οτῖέίσο8τι γοὶ 189 βπβοθρίβ6θίη νοὶ οχκβθουά 
οββεηπί αἲ: απαππ(αδπη τθὶ 6ο πηπτθ Ί8πα βαἠθίαοίαπι Ρπίο αππτα 

εχοϊίατοί ἹαουὈταβοπθα ααἷθις αἆ 
τοσϊας Ιάοθπα πιβρίς πιβρἰφαυθ Ρογ- 
τοπἰτθίατ. Αοουταίΐυς ἆθ ἰοίο ορθτθ 
ἵῃ Ῥτο]ερρ. εχρ{1ουῖ, Ι{6πι ἵη ρτο]ορρ. 
εἀϊᾷοπίς οσἱσᾶβθ ΠΙΒΙΟΣΙΒ Α. 1869 Ρ. 
ΟΧΧΙΥ Ύ8αᾳα. Οδρίογαπ παροστῖπιθ 
Ρθβδβίπ]α {ταιάο {βοίαπη θ8ί, αἰιοά πι]- 
ποσὶ οι αοπὶ θἰαβάθπι ἐθχίις (ταθοὶ 
84 1 αάηαπι οοπΓοσπηθᾶῖ ΡχΟ Π1ΘΟ Πο- 
πιὶπθ Ῥχοροβίέαπα οδί όρο Ρτοίθθ- 
οτί Ῥατἰθἰοηβῖθ {βησαμαπη αιοίοσίθ 
ΠΟΙΠΙΘΗ. 

1 Ῥτίπιυπι θὰ ἆθ το θχροεαί ἵη 
Τλ9οἱ. Βίωά, οἱ ΟπΙζ. 1843 Ρ. 499 8αα. 

} Ἠαθο Ὑοθσοα ἰαπι Βηίθ ΑΠΠΙΠΙ 
1969 εοτρίαο )Ῥτορίετεν οὔδπιπΙπη 
οοπβοτταρἆάα ἁισχὶ, αὐοπίῖαπι Ἠ8θο 

ἐοχίας εαοτῖ εὀμο εκ κίοτθοίγΡρῖθ 
ἑοτπιῖς απηϊ 18560 τοροδία ποπάυπι 
Ρ8ΓΊΟ0ΘΡ8 θοζΏπι 9686 ροί(υ]{ ᾳ8θ Ρχο 
αἱπρυ]ατὶ ἀθὶ ρταῖς πηυροστίπιο 18- 
Ώθ61θ6 οπἱθηία]ῖ ἵη Έιτοραπ} ααηβ, 
Βἰπαϊμοις οηῖπι 11ο ααἱάθπι οοἆεχ 
ἑαπία πο] {θίθ θ8έ, υἱ θὐπα οπηη ατα 

Νοτὶ Τοβίαπιεπά οοἀἱουπα ρεϊποῖἰρᾶ- 
ίσα Ἠοδίέασαπι νἰαπιαμθ {θ14οσθπι 
Ιαυοσίοις οπεοῖς πιιπΙθαχυπα ϱ659 

πυ]]αα ἀπδίέρπο, 
-' --- ο, 
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ΒΙπαίεοιθ οοἆθχ Ίπ οοπβἑαθηάο ἐθχία Ρῥείπιαϐ Ρραχίθβ πιθεθαία. 
Βορθίατῃ απίθΏ Ὀτον]ίος απἱθαβ τθοθηβθπάἶ ρεϊποῖρία ἀθβπῖχθ 
ιαάτ]. 

ἨὈιβοτορ8απ ας απ]ᾳαἷθ {θοά ος, α απἶῦας βο]]]οθί οσωπ]β ο0η- 
ΓοχπΒΗΟ ἐθχίπβ οπϊέῖοα ρτοβοϊθοϊ ἀθὈθί δὲ ποβίταρ οἀϊέῖοπθβ Ῥοβί- 
Ἱαδ]ία Ἑ]ποτ]τίλης Ῥτοίθοίαθ ϱαπέ, Ῥείπιο Ίο6ο Ἠαροπάα Βαπΐ ᾳπβθ 
ἐποπίαχ οοᾶῖοθθ (ἀχαθοῖ απ(ᾳπἱββτηῖ α απαθτίο Ἰπάθ Ώδρτθ αἆ ποπτα 
{το βαθοτ]ππα βοηἱρΗ. 1η Ἠϊρ τατβυβ οααὶ απηἠ(α]ίδίθ απἰθοθ]]απέ 
άθτα αποἰοτίαίθ “Ρρταθγα]θηέξ, Θπβθ αποἰοσίίθθ τί παρποροσθ 
«προθίις αἱ ααπα Ἱπίθεργθίαήοηαπη νθίθττΙπιβσατα ἁίᾳιθ ῥρδίτυπα 
ἰοθἰπιοπ] Δροθάαπί, Ἱία ποη βαρθγβίας Ῥ]ατίπποτάπῃ τοι θίῖατπι 
οσαπῖαπη τθοθηέίοσαπα {θεβίαπῃ ἀἱβθθηβίοπθ, 4π1ρρθ απά αἱ {βπίοροτθ 
οοπουχάαχθηί ραΏ]οο θοο]εβίαο Βγσαπίῖπαθ αρα {βοίπτη θϱ. Ἄθφιό 
ἰ8ΠηΘΩ νθχο 0π8θ Ώσο ἀοουπηθηίοσατα αοἰθίθ χθοθη{1οΥ ποῦῖβ ]οοίίο 
θβί Ώοῦ Ροίθθί π]βῖ αὐ ατΏἰ(]ο ααί δα Ῥοβίέθσοσβ βθνῖ ἀθτϊνατί: 
Ραιτιυ]έβθ θηῖτα Ιθοίοπθθ τθοθηξίοσαπα οοάἱόππω Ί8π αραιά ΟΗσ7- 
βοβδίοπιαπι, οπἶαπβ ἁθἰβίθπα οοίοππα ποβίοταπι νὶχ ]]αβ απίθοθα(, 
αἴᾳαθ Ἰΐέθπι ἵπ ορ]θΏθιτ]πηίθ (χοὐμίοδθ γοσβῖοπῖβ πιθιηΏσαη]ς τοβοσῖρ{]β 
πνοπϊππέατ; απθπιδάπιοάπτα Πέ τί ἹἸθοίοποτι νθαββαίπιοσυτα 
αποἰοσ](8ΐίο οοάΐσαπι οπαπίαπι ἀθθωναίατα 1ρβῖας βεοππάϊ ἰθτή]ᾳτπθ 
βαροα]Ἡ {9648 ππαβ το] α]ίος οοπΏπτηθ Ὁπᾶφ βθηπίίας, οοᾶίοαπι 
ποβίτοχαπι απ π]ββίπιοχατη ]θοίίοπίραςθ ποπ ππ]θ θἱ 8ο[Β, β8ἀ ἵβη- 
ἔππα ῬταῬ οθίθσί Ἰααάσπι απηἰ]ᾳπ]ίαθ Πθββθ. Όααο απἱἰάθπ Ί8ἱ18 
ᾳπδπηνίθ Ῥθιτιβρπί Γαοἱπηάς δέ, {απποτ απππι πα]]απα ἀοοαπαθηίο- 
χΏτη ΠΟΒάΟΣΕΠΙ θ811 βαροχοί αθἰαίθπι πὈὶ ππῖνθγβα φαβθάβτι {θχίας 
βδοτῖ γατ]θί88 4ο ἀθρχαγθβίίο ἵατα Ἰηνα]αθγαί, ου]πς τοὶ {θθίθ Ίποι- 
Ἰθηββίταϊ παπί Οχίροεπθς οί Τοτίπ]]]απας, 1ρμῖθ Ρεϊπιατ]1ς ἐθρῖῦις 
πιοβίπῖβ ἵπ ἐθσία αροβίο]οσαπι τοβ{αθηἆο πο θβὲ αὐβο]αία ᾳααθάβτη 
αιιοιοχῖία8. Ἠίπο αἱ οπιπῖρας πάθη Ἰοοίθ, αὈὶ απἱά ΑποξΟΣΘΒ 
βοτϊρθατ]ηί ἀοροία τβαπθ απὶ Ἱπάϊοῖο θ[Ποί πθᾳαῖέξ, ἷά αιοᾶ απέ]- 
απαῖθ (οβίῦας ρτοραἁββίππαπι ποσπιας βάθηίος θθᾳιθπάντω οί: ἵνα 
πρίοαταᾳπθ 68118886 ϱΊ8ΤΘΒ ἁίᾳπο αὉ αχΏῖτίο 41 8Π1 ΠΙΑΣΙΠΙΘ 411θΏδθΘ 
βαπί ᾳπαθ α]τπά Ῥχ8θ α]ο οοπιπιοπάθηἰ οοπβσπιοηίᾳτθ, που αποά 
{θβίαββίππμπα, οθἆ ααοἀ οἱ Όθπθ {θβίθίπτω οἱ ρθς β6 ρτοραρ{]ο οβί 
Ρταοθίαῦ, 

Ίβ8πι Ὑοτο ἵπ αποοσῖίαίθ {θβῖυτα Ῥοηθαπάα Ἰ]θοοπατηααθ 
ΡτοδαβίΠίαίο ἀθβπ]οπάα Ἱἱπρεϊπήβ Ἠαβθο οὑβοτναπάα νἱάθηίας, 
1) Βιβρθοία βαπί ϱµππη ᾳπαθ ππὶ νο] αἰίουὶ ἐθβξίαπα ΡσοχβαΒ Ῥθοτ- 
Πατία βππέ, ἴππα (186 ο]δβθίππα 418θ 6Η896 υἱάθηίας οθτίατι Ιπᾶο- 
ἶθπι αὉ Ἱοπιπθ ἀοοίο Ῥτο[θοίαπι χθᾶο]θπί. 2) Ατοθιάς βαπὲ ᾳπδθ 
απαπαγ15 ρ]ατίραθ Ῥτοῦαία ἐθβάῦαθ οχ 6Ιχοσθ ΗἩὐτασίοχαπι οτέα 6886 
πιαπϊ{θρίατω νθὶ πααχίπιθ Ρτοβαβί]ο οϱί. ὃ) Τ,οοίβ ροπιπί 4αππι 
Ὑείοσία ἴαπι Νονί Τοβίαπιοπά πιᾶχίπιθαπθ θΥαπρθ]Ιοσατη βγπορί- 
6οταπι, αᾱ 4ποβ 1πίθς 66 θχαθηιαπἆοβ Ρτῖβοοσαπι Ποπαίπαπη Ρ186- 



ΧΙΙ ΡΠΟΙΡαάΟΜΕΝΑ. 
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οἵριαίω οὗγαπα ρθτἠπι]βθθ οθτίαπι οδί, ἰθβδίθιςβ ααὶἱ οοπδοηθΙα 
""Ῥταθοθηπί Ῥταθίθτοπάϊ ραπίέ απά ἀϊδρθηρίοπθπι ἐθβίαπίας, πὶβὶ βτανΙβ 

ο8ββ8, α[αά βαβάθαί. 4) Ῥτοραρ]]β ρταο οθἰθσῖβ 68, ο8ΐ Ἰθοίίο ᾳπαθ 
θα αβχατη ΔΠβΑΙαά ἆθά]6θο νο] θδπι θΑταπὶ θἸοπιθηξα ἴπ 66 00Π- 
ὥποτο νἱἀθίατ. ὅ) Μιάϊοβο {οπθοηάα βαηί 186 ὃν Γ8{10Π6Θ ΒΘΥΤΙΟΠΙΒ 

ο. ἀταθοὶ αποἰοτῖραη Νονί Τοβίαπιοπέ ρτεορσ] πθααθ πιίπιβ α ο0Ἡ- 
αοἰπάἰηθ απΙπβοπῖαθααθ Ἡοσατα βοχἱρίοσαπι οοπιηθηάκηίτσ. (1αθ 
πρι] Ροι β9 βο]α βαῖς απηλίρας οοπχααθ Ἱπαπἰβίέατορ δα 68 
οχίροτθ νο]ῖπι ᾳαθ οχΡρ]ἱοβπᾶί ο8 1689 ο ἆἷάϊΙ Ν. Τ. 1869 οᾱ. οσῖϊ. 
τη]. Ρ. ΧΧΣΤΠ εαα. 

1ριάθπι Ρ. ΧΙ,Υ1Ι 86ᾳα. αὐοτίαβ οχροβῖίαπι’ θϱί ἆθ ππ1γθτβ8 
Νονὶ Τοβίβπιθοηποϊ ἀϊθ]θοίο, Ἱππάο ποπηϊμ αἀροτίραπιμβ. 
Ἐχβββθ Θη]πι 908 θχϊβίπιο απὶ οὗ Ἠϊβ β8οτίς Ἠβεῖβ ᾳπαθοππιᾳαθ 
Α]οχαπάχίπαρ ἀῑα]θοί ῬΡἰθτυππαιθ ἀἰσαπίαν ΒἰιάΙοβο6 ῥτοβϊροπάα 
ἀαχοτιπέ νο] οθτίθ ποτ {ο]εταταπί π]βῖ ρ8ισ8 ᾳπαθ 1ρ8ίβ. ἀπάωπι 
ηοἨ ]]οπ]ββίτης γ]άἀθραπίας ο να]ρατῖ ΒΘΓΠΙΟΠΘ (8θοο. ἈΝαπίγατα 
ᾳὐ46 οἱαβπιοάΙ πα] ἵπ υοίπβίς οοἁΙοϊραρ βοπρία οοπιρθτοταηί, 
θα που ἀθὈοτὶ πὶθὶ ΗἨρταβηϊς Αοχαπάτιηϊ ορϊηδραπίατ. (ας ἵπ 
θ ΠΙΙΤΠΠΙ Ἰοὸ θχς αποά απὶ Νογο Τθβίαπιοπίο Α]αχαπάτίηας 
{οσπιαβ αὐϊιάϊΙσαταπί, ϱ858 Π)λοπίος αἀάϊχοταπί Ι,ΧΧ Ὑοίοτῖβ Τορία- 
πηθηᾶ ἠπίθερχθίδας, πἰχϊί 1Η απϊάδαι να]ραίῖᾳ αἰτίαθᾳπο Τορία- 
πιοπᾷ θἱμοπίραβ. (Οπαπινίθ θπίθπι ηθπιο πθραποσί{ Α]οχαπάτίπαπι 
ἀϊοθηάϊ βοτθθοπάϊααθ ροπις Α]οχαπάτίπΙς Ποπιϊπίραβ Ῥτοσίππατα 
{π1β66, πα οοποθάθηάωπα θ8ἱ 4πππι ΟΠΙΠΘ8 Πιάαθοβ 11ο ἔθπιροτθ 
ἄταρορ ]οᾳπθπίθβ ἑππι βοηρίοςθθ β80Γ08 το] πιᾶχῖπιθ Ῥορθηάίβρο 8 
βορίπαρ]ηία νίτοσαπα Ιπίθιρχθίαήοηπο. ΘΟπ]ά ᾳποά ες Ἰδο οί Νονί 
Τορίαπιοπίὰ ]οοἵβ α]]αία Ἱορίππσς Ἱπν]ίο νε] οθτίθ πηερ]θοίο Ἡοῦσαθο 
ἰοχία. Αοοθάϊί αποά ἀϊα]θοίαα ΑΙοχαπάσίης ποη Ταάφοῖς πποἆο, 
ποἆ οπιπίθαβ ααῖ Ρος Αθργρίαπι, Ῥα]αθβήπαη, Ῥυτσίαπι; “Αδίθτη 
ΠΙΙΠΟΣΘΙΩ θέ α1ιδθ οἰτουπι]αορηί (χαθοο 6ο0ᾳθ τνα]ρατί ΒΘΓΙΠΠΟΠΘ 
οἶσοᾶ αθἰαίθτη ΟἨσ]βεί αἰθὐαηίας, οοπαπουη]β {11999 ν]άδίας: 1 ᾳποά 
πι] οἰαβάθαι {θ6τθ ουπι Νονο Τθβίαπιθπίο απ αἰίαξίθ πποηα- 
πιθΏΙβ, τί Ῥθαργτσίς θἱ ἱπβοχροπίραθ ππρος ἵη ]ποθπι Ρεοίτβοβίθ, 
Ρτοῦατί Ροίθδί. Θποά νθτο αὐ οιας ΗΏτῖρ βαοχῖβ ατραπαθηίτπα 
Βαπιρβοχαπί, 1ά η ΠΙΔΡΠΟ ΘΙΤΟΣΘ Ῥοβίέαπι Θ8ἱ. Όασ ουἵπι Ὑοΐαβ 
Ἰθθίαπιθπίατα {οί Αἰοσαπάτῖπα, Ώου 1θπ Νονυπ Τοβίαπιρηίαπη 
Παροραιῦδ Ῥτορίθτθι αποά 1]αά ος Ὑαίϊοαπο ροβθβῖπιατα οοἆῖοθ, 
σθῖ Ἡοπιαπὶ θἀ1ίοτορ πιπ]έα αθρθτπα(]. βαπί ΙπάοΗβ Α]θακαπάτίηβθ 
οοπβίβη{θς {η 6ο Ροβῖία, Ίου γθσο ϱ σθοθηἡ]ββἰτηίς Εσαβτηῖ οοἱοῖραβ 
θἀϊέαπα θβί.  Οθίθεωτα αἱ ρτατωτια[]οἱ ΑΙοχαπάτ]ηϊ ροβββίαπτη Ίιου 
6Ρίβ6ο Ρυίαπάϊ θ860Πἱ, τί Ύᾳπαθ αΠππάθ θοοθρἰβθθηί Βοτρία εἀ 
βα8πα 1ρβοσαπι οοπβιθίαάἴπθπα ἐγαπβζοχπιβχθηί, Ῥεοίθοίο παίταπῃ θ5θθύ 
-αποά πο Ῥ]βίοποπι νο] Ατϊροίοθτι νο] {ού β]ἱοβ 864116 80 880ΓΟΒ 
βοτἱρίοτθ χθἀάἰάοταπέ ΑθβγΡΙο ΕΒὶ γθτο απαθείίας αποτηοᾶο 



ΡΗΟΙ ΡΒάΟΜΕΝΑ. χιπ 
------- 

Αἰοχαπάτίηα ϊ]α, αἩ 1ρβῖ9 βαατῖς βοτὶρίοτίραθ Ρρτοζθοία, ἵη 1θοθη- 
Ποτῖραβ οοἱοῖοας {θσθ Ῥροπϊέαβ Ιπίθϊθεϊηί, ηἰ]] Εποῖ]αρ ἁλοία ϱ6ἳ, 
Ἠος θηἵτα, 1π 4198 Βθηβΐπα {ο ΠπΟΥ8θ ΙθοῦΙοΏΘΒ πηβὶοσίθ πηοτηθη 
ἐταπβϊθταηί, ΔΏ ΒΠΊΤΙΦ Πάθ Θ8 ᾳπ8θ ρτατηπηβἰίσβΏι βρθοἰαπέὲ ο0Π- 
ΒΘΙΥΔΡΒΘ οτθάϊρ]]ο ο8ε Οἰτοαπιοτοραπίας αίᾳιθ αἀλρουαπίας Πά 
οοάΐοθθ Ίπ θοοἱθοία ἄταθοα: Ιθί αὲ γἱάρίας Βασὶ πθ ροῖαῖς απἱάθπι 
ᾳπ]π νὶτὶ ἀοοι ααὶ ἵπ ἀθθοτίθθπαϊᾳ οοἀἱοίθαβ βμθθ ρατίθς Ἰαῦθῦαπέ 
Ῥατβατα ἷά ροηπβ Απιογθτοπί. Αά οτίλορταρ]άσθτι απἰάθπι Ῥατίθτα 
ᾳαποά αὐῆηθί, Ἱπρεϊπιῖς τοχβίαπι Ί]]απι α ἀοοβ τθοορᾶ {θχίτβ 
ἀθίοηβοτίθαβΒ, ϱρτατθ θβὲ αποά τοοθηίίογαπι οοάἵοπτω 1ρ8ῖ 1 απὶ 
ππϊνθεβᾶχα {ἐθχίπβ τθοθηβἰοΏθπι οσπα ορἱοίθας ΑΒ Ο1Τ) αἰπήὂπβα θ΄ 
οοπιπηππθτα Ἠαλοπί, οτίλορταρβίαπι {βπιθη πηπἰδίμτη Ὦροπί. 

Οἱ σας οχροβῖῖς που οβοπάσπί Ἰθοίοτθβ Γοχπιὶς λήμψεται, 
ἀναλημφθῆναι:ι ουνζητεῖν, σύνζνγος, συνσταυροῦν: ἐκχυννόμανο», 
ἀποκτέννειν: τέσσερα, τεσσεράκοντα: ὀλεθρεύει», κράβαττο», ἔσθων», 
γυμριτεύοµε», εἰδέα: κατασκηνοῦν, παρεδίδοτο, πῖν: μαχαίρῃ, ὕρθρου 
βαθέως, ὁμοιώθημεν, ἐρύσθη», εἱλκωμένος, ἐπροφήτευσαν: Καφαρ- 

ναούμ, Ίΐθπι οὕτως οἱ ν ἐφελκνστικόν απίθ 6ΟΠΒΟΠΔΤΗ, οἱ βἱ 48 
θα Ἠπ]αρ ρεποχῖς βΕαηί: Ἠαθο θηῖπι οπιπῖα οχ πρα απί]ᾳπἱβαίπιο- - 
ταπα οοάϊουτι οοηβίΔη τθοοἱρἰθηάα θταηΐ; 4 Παπ Β1η Ρ]ατο αἶῖα 
ᾳππθ 80 ἠβάθπα αποἰοχ{βίθτα Ἠαροπί Ιθεβίο θχαπῖπί τθβθττασθ 
Ῥιαθρίαῦαῦ, 

Οείθναπι ἑθχίαρ Ἱαῖαπα θζ1Μ1οπ]θ τοροβ ές θβί ταπέβεῖθ Ραποίθ 
οχ εζ1οπθ 1ηθα οπ]χοῦ πσπθ]ὶ απΏῖ 18649. Θα απσπ α. 1860 
Πττοῖς ἱγρίθ οχβοτῖρίας θ886ἱ, αἆ οἀϊοπθτα παροστῖππαπι ἳ, ἃ πα 
Ἠαιά χατο ἀῑῆθτέ, πιπο ποη Ροΐϊθταῖ θηθηάαχ]. Τα] νθτο ΘΠΘΠ- 
ἀαίῖοηθ 6ο {αοἴ]αρ βαροχβοἀθπάππη Ιπάϊσοβφαπα, ϱοπΏί8πη Ρτοροθὶ- 
ἔππι ο6ὲ, οοάίσοθτα ΑΙπαϊασστα, αἱηρα]αχὶ ἀθὶ Ὀθπθβοίο 19 {θπηροσί- 
Ῥαμ τοβοτταίππα αίᾳπθ ἀοπαίαπι Ῥτονίααθ Πξέογασαπι ΟἨχ]βάαηαταπι 
Ίαπιθη Ῥτοάϊέασατα, {π τθοθηθοπᾶο {θχία Ευπάαπιθη(ὶ 1960 Ῥοηθσθ. 

1 Τίωλ]υτ Ἠαῦεί; Ν. Τ. (ταοοῬ. 
Αά απΏαιος ἑθεῖθοε ἆθηιο χοοθηβυ]ΐ, 
αρρατθαίυΏι οηἱἡουπι οπιηὶ βέμάϊο Ροσ- 
Γεοίυπι αρροφυῖς, οοπιπιθη(α{ίοπθτι 
Ἱβαρορίοβπῃ Ῥτκείεχαἰί Ο. Τ. Ρά. ΥΠ. 
οτίεσα πιαϊοτ. 18669. Ου] αηπο 1860 
Νοδίία οοᾶϊοίς Βἰπαϊαοὶ αοοθβδίθ, 
(6σΙΙΧΧΧ. 696. 681. 16. 696, πιαῖ, 
81/ς Τις) Βἰπια] ρτοάΙ: Ν. Τ. 
ἄχαροθ. Αά απίῖᾳιος {θείος ἆεπαο 
τοθηειῖέ, ους αρρθταία οχ]ήοο θέ 
Ῥτο]εοροπιοπίς οἀἰαῑι Ο.Τ. ΒάϊΙο ΠΠ. 
οτῖείοα ΠΠποχ. Αοοθκβίΐ α. 19860 Μο- 
πδα οο]οῖα Βἰπαϊέοι. (Ο0Χ1.. 429. 

479. 16. 80, πεῖη. 93/9 ΤΗ]5.) ΟΕ οἆ. 
οχἱθ. πηὶΠ. Ρ. ΙΙ ΧΧΧΠ. , ἀλθστιηί Θο 
αυοᾶ πΙΠΟΣ οχ πιβῖοςθ δοχοετρία θ84, 
ορίθιια οσἰεοἵβ Ἱέα πω (ἶς υά Ῥταθίος 
ηοβίτας θ]απι Ε]ζοτίτ., (τιοθυθολ], 
Βολο]α!ϊ, Γ,αοἈπιαηπί Ιθοί1οπθΕ ποῖᾶ- 
Ώοπθ οτἰῖοα θΘ84θ Ῥθυ]]ο : Βἱ10- 
οἰποίίοτο Π]]αβίτατθπιυβ, ποῦῖς το] αἵϐ 
Ρ]ετίθαὺθ σχοβθοῖΒ. «1ρδᾶ8πι γετο 
πΙΙπΟΥΕΠπΙ ϱθᾱ. οοπιπιθηίατῖο οπέ]οο 
Ῥοτίοσίἰοτο υάή αυαπι Τη εἰδίέηΙΒη πα, 
πθαυαολίαη στη, βο]ιο]σίάΏβΠι, Τ,8οἵι- 
ΠΙΒΏΠΙ8ΏΝΠι, ἁθία οΡετα /Γαοΐ[ο Ιπθε]- 
Ιεοξαπῃ ἰπῖ βροτο." 



χΙΥ ΡΙ[)ΒΡΙΡΙΑ ΟΒΙΠΟΑ. 

σα1 αωάθπι ᾳαάπι πιαχίτηι βἷθ ουπΏ Ὑβἰσαπο βΙπιΙραβαπο οορΏκ/ίο, 
ᾳπο8 ᾱ. 1649 Ραπ]]ο πιαρίθ απβπ 8. 1869 βθοπίας βυπι, Ἠαίας οἆἷ- 
Βοπ]ς ἰθχίαπβ Ραβεῖπι Ῥοβίθι ἹπνΙίο παραττῖπιο χθνοοδηάας οτε. 

Βοτἰθθῦιτα 14ρεἷ8θ πι. Εοῦτ. α. 1862. 

- 

ΒΒΕΝΙΡ ΡΌΒΡΙΡΙΟΒΌΟΜ ΟΒΙΤΙΟΟΙΠΌὉΜ 

ΝΟοτΙΤΙΑ., 

1. ΟΟΡΙΟΕΡ ἀἆΒΑΕΟΙ ΠΟῦΕ ὈνοΙΑ]]βῦΡ ΙΙΤΤΕΒΙΡΘ 
ΜΒΟΒΙΡΤΊ Α ΒΑΕΟὉΌὉΙ.Ο 1Υ. ὈδαοῦΒ ΑΡ Χ.2 

δ: Ἀοο Εἱρίο ποίατθ Ργοροβίέπτα θ8ὲ οοάἹοθπι Βἰπαϊέίοστα, ἆθ 
απο παὈοσίπρ ἀἰσίπιμρ ἵπ Μοίμα οᾱ. οοᾱ. Ρἱ0]. Αίπ. δ, Ιθπι ἵπ 
αρροπάϊορ αἀά]ία π]ᾳαο θά]οπῖ α. 1869. ὨῬταθίογ πιπ]ίος οι. 
Τορι. ΠΏτορ Νοναπι Τοβίαπιοηίαπι οοπ[]ηποί ἰοίατα, πα]]α 8οπην 
ἀθξοιτιβέαπα, Αποίαπι τοτο θἰίατι θρἰθίπ]ά Βατηπαῦαρ (οαἵας ρατΒ 
Ρτίος Ἡμοπβααπθ (παθο ἀθρετά]ία εταί) 8ο Ῥείοτο Ῥαβίοσίθ Ῥατίθ. 
Μοᾶ]ο βαθοπ]ο απατίο βοτρίαπι ΘαΠ1 6886 ατραπιθης {άοποίθ Ρχο- 
Ὀαίας, (Οἱ Νοε. Ρ. 11---14. αποχαπι αχραπιθηίοχαπα Ῥοπάπβ Θο - 
πιαχίπιθ απρείατ, αποά Ἱπβῖρωίαπι Ἰθοίοπαπ ᾳπαβθ 1Ρβ89 γοίθτοα 
ποϊβγαπέ, ροβὲ Υθτο οοπιπιαπί 1θτ0θ οοΏβθηβα οχρια]οταπί --- αί 8» 
εφεσω γρ]. 1, 1. εφοβου»το γαρ οπαβθὶθ το]αταίμ Μο, 16, 8. εστι» 
1ο. 1, 4. --- ρῖαβ ἵπ ΒΙπαϊίάοο ᾳπαδπη 1π ΑίοΒΠοΟ απῖ αἷο τπ]]ο 
ἱπνεπί τα.) Ἐαάρφπι {οτοθ αθἰαίο Ὑαἰίσβητπι 9889 ἁιάπτα οαπι Ἡτπρ]ίο 
βἐαζα], αβδοπί]θηίό παρος θῖαπι Ττορο]]ο; ({8πιθη Θα χθβ ἵπ Θἰπαὶ- 
Ποο ρ8π]]ο πιαπ][θβίῖος απαπι ἵη αϊίομπο θβΐ. Αά απαπ απεῖᾳα]- 
ἴ8ε9 Ἰααάθπη αοοθά1έ {8]ς {ἰθχίας, απθπι 1ρβίβ Ῥεϊπηίϐ Ῥ. ΟἨτ. β86- 
οπ]16 νι]ραίαπι Γα196ο ἀθπιοπβίτατϊ Ῥοββῖί, Ἠϊπο πα]το β86ΏθΘ πιοᾶο 
οσπι Ὑβήσαπο οοπθθηΏέ; 88θ6Ρθ Τ6χο θίῖ8πι 11ο Ἱπνίέο, αοοθπάθη- 
αραβ ρ]θχιπαᾳαθ ποβΙΠβΙπαῖς απ]ς {δρ Ιῦτθ, γθοίαπα έθπθτθ νιάδίατ, 
γοὶ οθτίθ οοπβθη{θηίθβ Ἰαῦοί απ πἱθβίπαοβ Ῥαΐτθυ βίᾳαθ Ιπίθερτοϊθβ. 

ΤΑ οοἆοχ Αἰἱοχαπάσίηαπς οκ ἀοπαίοπο Ὠαϊτίαιολαο Ο7:. 
]αοατίβ α. 1626 Μτροὶ Βτιιπηπ]οϊ {βοίπδ, Ἱπορίέ Μαι, 256, 6. 

1 ΕΊυτα ᾳαβοτοεπᾶ ϱαβ/ίαοἱοῖ οᾱ]- 
Ώο Νὶ Ί πιο ΥΠ. 1869 οσἶᾷοι πιβἰος, 
ἵπ 6ἆμθ αὈθττίπας Ίοσαπα θυὈβ]άϊο- 
τυπα Ἱπάοχ οχλὶροίας Ρ. ΟΧΣΣ--- 
6Ο ΧΙΧ. Ειυπάθπι ραμί]ο φαοοῖπ- 
οἑϊοσθΏι θαἆθπα θἀϊῑο οχἰ]σοα παῖπος 
Ρταευεί Ρ.ΙΧΧΧΠΙ--ΟΧΧΣΙΥ, 

ὰ Ἰηβὶρηϊίοι ᾖ Αἱρπο οἀἰάρταπί 
αἱ, ΤΊ {ρεο θἀίάἰ, Ἰἡ σαπηκοίρεί το] 
ροπιυ]], 

ὃ Νοε οἁϊάοπῖο οοἀἷοίς ὈἱΌ]ἱο- 
τυχη Βἰπαϊαοὶ αυβρίοΙῖς Ιπιρεγαίοσίθ 
Α]εχαπάτὶ Ἡ. βιβοθρί8θ,. Αοοθάϊς 
οβία]ομια οοάἵοαπα παρος εχ οεἱθπίθ 
Ῥοίτοροίϊπ ροσ]αίοχπ., Ἱέεπη Οπἱροπίφ 
βο]ιο[ῖα ἵπ Ῥεογετοῖα Μαοπιοπῖς ῥρας- 
ὧπι υπο ῥείπιαπι ΡᾶσΗπη δδουπάµτα 
πίᾳαθ οπιεπάααμς οί. 14ρ8ῖ889 

1860. (Ραμᾳ. 124. 40. πιῖ, ουσ. ἴ8. 
ρυ]ἱς,) 

- μα ᾱ ο. ὃς. . - . 



5ΌΡΒΡΙΡΙΑ ΟΒΙΠΟΑ. | χν 

Έττειβ Ἠλαὶ Το]. 6, ὅθ0---Β, ὅ2. 2 Όος. 4, 18---12, 6. Νοταπι 

Γθεαπιθπίπτα, αποά ππα οστη Ὑδίθχθ (6ἆ. Βαῦος Τ,οπά, 181 6---268) 
οοπιρ]θοξίέας, αἆ ἀρείαβ οοἀἹοίθ βἰπαζίπάίπθωι θάέυτα θε ουτᾶ 
ἨΠοίάϊ Τμοπάϊπϊὶ 1766. Ἰπάο θχοθτρί8β ἸΙθοίοπθβ Ύπαο οὐ οᾱ, 
ΜθΡΗ. ΤΠ. ἁῑποταπί οἀϊάῑί 6ροµη ἵπ Νοβία οοἆ]οῖθ Α]οχαπάτίπϊ 
1786. Αππο τθτο 1860 Ρρεοᾶ ές Ν. Τ. τ. οκ απΒαπἱρβίπιο οοᾶίοθ 
Αἰοχαπάτίπο α Ο. . οϊάο οἶῖπι ἀθβοτρίατι: αἆ Βάθτα ἱρβῖαα 
οοᾶ]οίρ ἆθηπο βοοαχαΏτβ θά1ά1ξ Ἑ. Μ. Όοπροτ. Έπο Ἰαῦοτο Ρ]ατα 
οοχτθοίθ αππὺ ϱπ8θ Ἰμοϊάϊαβ πήπαθ σπχαίο οάἱάθιαί, Βοτρίαρ 
νὶἀρίατ Ροβύ πιθά. βαθο. Ῥ. 

ΤΒ οοᾶςχκ Ὑαβσβπαςβ βἱρηαίιρ ΠΏΠπΙΘτο 1209. ὮὈδαπιααθ 
Τοβίαπιθπίατι οοπποί; Νογαπι Υοτο ἀθβοῖί ἱπάο αὐ Ἠεῦν. 9, 14., 
ία τί ἀθη]άθρτρηίας ορἰδία]ιο αἆ Τηπιοίπθαπι πίχαφαθ, κα Πέαπα, 
κά ῬΠμ]θπιοπθπι οἱ Αροοα]γρεία. ΟοΠαίοπθβ Ἱπιρχϊπηίς ἐθΒ ἱπβίῇ- 
ἴπίμο δαπί: Ῥεῖπια βἰπάῖο Βατίο]οσοῖὶ 8ππο 1669, βθιναία ἵπ Ρ/0], 
Ππιρ. Ῥατϊριθηθὶ: αἰίθτι  Β]τοβίο, θαῖα ἵπ Ὑαπίρ Ιοοοπίραβ 
Ἠανπ]αρ 1798, 18600, 1801: οτί α Ἰϊοοπο Πβ]ο ϱαπιρίραθ 

Ἠιο]λατάϊ Ἡθηαί]ο]. Έαπι (ταηββοχὶραῖι ὙΓοιάῖας ἰπαπββοχϊρίαπιατπθ 
οοἷάϊξ ἩἨθητίοαρ Εοτά ἵη Αρροπάϊίοθ κά θἱοπθι Νἱ Τὰ ο οοἆ. 
πιθ. Α]θχαπάτίπο 1799. ἘΤοτίίαο ειρρἰθπιθηίαπα Ε]οὰ, Βοπήθίαβ 
1ϊς Βοτὶ Ἰαββῖέ, πό που Ῥοχθοτυθτοπίας τί ]οοὶ βθοπηᾶ1θ οττίβ 
ἐχασίαί], (Οποά Ροβίᾳπαπι ἅῑα ἀθροτάίξαπι νίβαπα θββοί, 1866 οοπ- 
Ερῖέ τέ ἴπ Ίποθπι Ῥχοίταμθτθτι. Αα Ῥταθίοτθι βαρρ]θπιθηέα πιθίς 
α1οιππιᾳπθ οπσῖβ αοοθβθοταπ{ 1, αἱ ἵη θᾱ. οσῖζ. πιβὶ. Ῥοτδοπρίαπι 

“Ἠα8ῦ6β. Ὡοπίᾳιθ τοτο α. 1868 οοᾶἷοῖ θἀϊΙο ἁπάαπι αὉ Απρ, 
Μαϊο βαβοθρία Ρτοᾶἡ{έ, θπιοηάφία οασίβ Οατοί ὙοχορθΙοπθ. (παρ 
ᾳπαπηγΙβ 8 Ῥοτίοομοτθ {οτηΒ, ουδ υχὶ οπἱΙσισυτα ταβοπαπι 
απιαπίθς {811 1η οΡΘΕΘ νο] πιαχῖπηθ τοφυ]σαηί, Ρτοστα] αβῖί, αἱ 1ρᾳἱ 
οάϊίοςθς βθπβεταπί 8ο Ῥεοίθββῖ βππί, {8πιθη ΟΙηΠΘΒ οοἱ]αίίοπθβ Δπίθ 
Ἱπβθθαίαο ρ]ατ]τοῖᾳ ϱαρρ]οί ]οοίβ, τατβαβδᾳ αρ ἀράρπι οο]]αΏοπίρας 1ρβ8 
Ῥαβαίπι οπιεηάβίατ, ἜΤοχίας ΝΙ Τὶ οάΙοπθβ πΙβηπβ]θΒ αἆ οραβ 
Μαϊαπιτα οοπ{οσπιβέαθ ῬτοάΙθταπέ: Ἐσπιδο 1869 1ρείαβ Μαϊ ουτῖβ 
αἀοτπθία Ῥαβείπι(αθ αἆ οοᾶΙοθτα ἶρβαπι οπιθηάαία; 1οπάϊπϊ θοάθπα 
8Ώπο (αχ ομοῖπο Τ4ρ8. ΤουὈηθτίαπα) αραά ὙΠ]ατης 6ἱ ἩΜοτραίο; 
1 αράαπὶ Βδίανγοταπ 1860 οασῖθ Ῥτοίθββοσαπα Α. Κπαθηςυ οἱ Ο. 6. 
0οῦθέ, ος Ἱπροθπῖο θάῑέοτατα Ῥαθηῖπη οοττθοία, Βοτο]]πὶ 1862 βἰαά]ο 
Ῥπλρρὶ Βαήπιθηπ, αἀατία ἑαῦα]α θοσαπ ᾳπαθ Ἰπίος λ[αίαπι γασίοβ- 
απο οο]]αίοτθ ἀῑβοταπί ὨῬχβοίρτθα ἶ8τ 8ΏπΠΟ 1866 ΡΗΙΙ. Βτιί- 

1 Ἐκ Βατιο]οοοῖϊ θἳ Βϊτολϊ οοἷ]α- 1849 Ῥτο]ερρ. Ρ. ΧΙ.ΥΠ βαᾳα. (1859 
Ποπίδις, άλμα πιεῖς Ἰεομοπίθις οὗ Ῥ. ΣΧ 8ᾳ.). Ουεπι 1ά6πι πηρετ δά- 
αξ γυ]έ αἶααοί ρα, Βιχίς οἀίμο ἁῑάίι ,, Ἡδοσπδαυπι Ιοροχαπι/’ οίο., ἆθ 

αὐατα , αἆ Βάθπι οοἁ]οῖϊ Ῥεϊποϊρί ϱο ὑὈτενίίος οχροκαί ἰπ Αρρεπάϊοο αἆ 
γαἰϊοαηϊ  α 86 ἱπαθθπίαπι ἀῑσίέ Ἐά. υάβπιααθ ΝΙ Τ οἀϊβοπεπι π1θβΠῃ 
ὧε Μιατα]ίο. Ο, Ν. Ἐ, πιευπι 14ρ8, ἁππὶ 1869, 



χυτ ο ΒΌΒΒΙ)ΙΑ ΟΒΙΤΙΟΑ. 
πιᾶην θα1άΙί Ν. ἨΤ. αἆ Αάθπι Ῥοββθίίηιπι οοἑ]οίς Ὑάϊ. Ἑ α 80 
τουθηβῖέππι, γασ]ς ]θοξίοπίθας οοςἷοῖρ Β, {θχίιβ τοοθρᾶ, θἀἱέοπαπα 
τὶοεαοΒ, Τιαοϊπιαππί, Τήβολοπάοσβϊ Ἱπίορτϊς φἀϊθοίβ. Οποά 
οραβ θπιοπάαΠτβ προς τορθβίαπα 60. 

ΤΤἩ αᾱ αροοα]γρείη, οοἆθχ αΐ. ην. 2066, οἶίπι παοΏβο]ο- 
τα ΒαβίΙαποτατα ἵπ υτοῬ ητ. 106. ΕἘαΙάι 1846 ἵπ Μοπαπιθηβ 
β8ογ. Ιηθά1018 Ῥ. 40ἵ --452. Ἰπβθχαϊέ γοτο θὔατ Ἠπῖαπρ οοἁἹοῖθ 
ἐθχίππι Α. Μαίις ο 1οπί βααο Ῥϊρ]οσαπι Ὑαμοαποταπι. Ἰπίος 
Μαϊαπαπι οἱ ππθαπ οπ]ά ἀῑῑθταί, ν]ᾶρ 1 οᾱ. ΥΠ. απ. τὰ, 
Ρ. ΟΧΟΠ ϱᾳ. Βοτρίαβ νιἀθιατ οἶσοι Ἱπϊέαπι οσἑατἰ βαθοπ]1. 

Τἳ 6 οοἆςχ Ερ]ιταθιο Βγτὶ τθβοτὶρίτς ἵπ Εἱ01. Ίπρ. Ῥατ]ρ. πτ. 9. 
Ἐταρταθηίϐ ᾳπδθ οοπηθί Ῥρ]ας ἁἰπι]άῖαπι {οῦΐαβ Νονὶ Τοβίβτισπέϊ 
Ῥατίρπι οββοίαπι. Βοπρίαθ νἱᾶθίιχ απίθ πιρᾶ. ραθο. Ἡ. (οἨ), απο 
{θτο βαθου]ο Ροβὲ Ῥείπιαπι οοστθοίπβ (ρ""), βθοππάαπι οοχτθοίιθ θί 
εἆ πβατη θοο]θβίαθίῆουτο 1ηβίτιοίας βαθου]ο χο ποπο (ο””"). Ώοπίααο 

""βαθοπ]ο ΧΠ. βοπρίασῖθ απΏφταίβ βροηρία ἀθ]θίίς βαρχαροτῖρᾶ ϱαπέ 
{ταοίαίαθ Ερταθτηὶ Ασε] 0ταθορ νοχβῖ. Γοΐαπι οο1οθτα οζ1άϊ Π1ρβῖαθ 
1645 (Παρτηθπία Νονί Τοεύ.) οἱ 1846 ({ᾖαρπιθπία Ὑοίοσῖθ Τοεί.). 

| Τ οοἆοχ Ῥθσαθ Οαπίαρτὶρίοπαῖς. Ῥοχίαπι ουαηρθἩοταπι απα 
ουπι βοΏαθ αροβίο]οτατη (χαβθοιτη οἱ Ἰμαήπαπι οοπποί, ἵπ θ7ά- 
Ρο ῖο Μαι]ιαοὶ θί Το]αππ]β οἱ 1π αοὔῖθαβ ραββῖπι πυβ]απι, α]]ᾳπο- 
168 θἶατι Ῥοβίθτίοτίῦαε ουτῖθ βαρρ]θίατη. Βοτϊρίατη θχ]βίῖπιο οἶτοῦ 
τηθά. 886ο. ΥΠ. Βρ]οπάιάο οἷάΙ{ ΕρΗηρ Οαπίαὐτὶρίαθ 1798. 

ΤΡ αἆ ορίρία]ας Ῥαυ]], οοἆθχ Οἰατοπιοπίβητβ α Ώθσα Ῥος- 
ΒΘΡΒΟΣΘ ἀοίαβ, Ώαπο ἵπ Ε1Ρ]. Ππρ. Ῥατῖβ. πτ. 107. βἱρηαίαβ. Όομ- 
Ὠποί ἄχαθορ οί Τιαίΐπο ορἰθία]ας Ῥαπ]1 οπιπθς απααοτάθοῖτα, Ρ811οἵβ 
νοτβῖΌπβ οχοθρΏβ. ΑΒοπρίαβ γ]άθίας ββθοπ]ο Β0Χ{Ο πιθᾶ]ο; Ῥοβίθα, 
Ἱπρχϊπαϊα βαθοι] αἱ γἱάρίας βθρίίππο θὲ ποπο, α ῬΡ]ασίρας νὶτῖρ 
ἆοοίῖβ αἆ νατῖοβ οοἆἆ. οἱ ἄταθοοβ οἱ Τ,βΐποβ οοιτθοίας θε. Ὀίσαπι- 
απο ἰθχίαῃ ππα οσπι Ἰ]θοίοπΙριβ νατίοτατι οοττθοίοσαπι οἀ]άὶ 
ΔΏΠΟ 169562. 

 Ἐ ο θταηρο]ία, οοἆθχ Βαβί]θουρία Κ ΙΥ. 26. Ἐταηρεϊία 
Ἠαρθί ἠπίθρτα, πϊθὶ ᾳποᾶ ᾳπίπᾳτπθ Τµποςθ {ο]α Ροτϊθταπέ, αποσαπη᾿ 
αἷα πάπας Πθοτῖᾳ βαρρ]θία βαπί. Ααθο. ΥΠ. πιθᾶ. 

ΤΕ αἆ αοίαβ αροβίο]οταπι, οοᾶθα Τ,αιάίαπαρ Ἡοά]θίαπαρ οβέ, 
βοχϊρίαβ βΙολοπηθίτίοθ. (ταθοο ἰθχίαί αἀϊυποίας οβὲ 1,αΠππς νοίτβ. 
Ῥοβίηααπι ϱ Βατάϊπία ἵπ Απρηαπι Ῥοσνοηρβθί, Ίατι  Ῥθάςμ Τ6ηθ- 
ταὈ]Ἡ αἆ οοπιπιθη{ασΙοβ αἁλρίίας οβἰ. Ηϊαίι 26, 29--28, 26. 

Εά1άΐ{ 1716 Οχοπᾶ ΤἩοτιαβ Ἡθανπο. 1Ρ59 ἀθποτῖραί βᾶ τορθίθη- 
ἆαπι οπιθηάκπάαπιᾳτπθ εἀΙοπθπη. Ἀαθο, {χο ΥΠ. οχθιπί. 

Ἐ αἆ Ῥαα] ορἰθία]αβ, οοἆοθς Βαπρθχπιαπθηβίθ, Ῥοβί Ιποθπάίαπι 
αΏΏαίαο . (θιπιβηϊ Ῥατίαιϊς α Ταρτοπβ]ίο οοπιρασαίιβ 1πᾶθᾳθ 
Ῥορίθα Ῥοίτορομίαμιβ {αοίαβ. 19 Ρος ἐοΐέαπι ἐθχίαπη (ταθςαπι πῇ] 
68έ πὶθὶ (ατοπιοπίαπ] οοἁἹοίθ Ιἀοπίϊάθτι Ίάτα οοχτθοί΄ αρορταΡρ]ατα 
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βδ19 νΙοβατι. Αά ]Ἰαβῖπα νθτο, ᾳπαθ οἱ ἴρθα ρ8ββῖηι ἱποριββῖπιθ 
οκ (ΟἸατοπιοπέβπο ἰχαηβροτίρία βαπέ, Αβἰπαα] αἶἴαρ οοάεχ αἀλθίίαφ 
66. Οἱ. Οοἀϊοίς Οἰβχοπ. παθὶ Ῥτο]θρᾳ. Ρ. κχν µᾳ. Εαββίτι Ἰ]αῦ. 
Ῥτο βοπρίαχαθ αἰπαἡαάϊπο οἱπφάθια σαπα οοᾱ. θΥν. δ βἰπιήραβααθ 
αθἰαιῖθ 9ο Ῥαΐχ]αρῬ γἱἀθίασ 6569. 

ΤΕ δἆ θγβηρθ]α, οοᾶοχ Βοτθο], ηππο ἘἙμθπο-Τχαϊθοίπας, 
Οοπβηθί- θυαπρο]ία, βθά Εο]ῖα Ροτπιπ]έα Ῥοχΐθσθ, αᾳποσαπα ποππλῇ] 
Ὑοἰκίθπ]ϊ {θπιροτθ ποπάατα ανα]θατ θγ. θοοηθθ γαΓ]8Πίθβ 
Μαι]. Ἔ, 6 βααο Ἰμπο. 11. ὙΓοϊβίοπῖας ραῖς ἱπβθεπέ οΟΠΙΠΙΘΗ- 
ἰατ]ῖρ. Αππυ νοτο 1645 Ἡ. Ἐ. Υιηκο οἀ]άϊί Ιοάοοί Ἠθεῖηρα ἆϊρ- 
Ραἰαᾠοπθτι ἆθ οοἆῖοο ἨΒατθθ]απο, αἀβοτίρηφ οτηπίρας οοᾶ]οῖβ 
Ἰθοίοπίραβ. 4969. ΙΧ. ... 

Τἳ Ἐ» οοἆοχ ΟοἱεΗπίαπας Ῥατίϊοηρί. Ῥαμος θυαηρο]ίοταπε, 
δοίααπαι οἱ ορἰδα]αγατ {παρπιθπία ἵπ Οοἰα(θιολῖ πιαχρίηο οὐ βία. 
Ἐάῑάϊι ἵπ Μοπαπιθπβ βαοσῖς ΙποάΙῖρ ΤήΡΑ. 1846 Ρ. 400 Βαα. 
Βοπρία θαπί ϱβθοπ]ο {θσθ ἱπουπίο βθρίπιο. 

ΤΕ οἆ Ῥαα] ορὶρίπ]αβ, α πιοπββοτίο Απρίοθ Μαϊοτίς ἵπ 
Ἠε]νοίϊία «οἆοχ ΑπαρίθηβΙβ ἀῑσίπβ Θ6ἱ, ηππο οοΠ]θρῖί Οαπίασιρίθαβῖς 
ϱ. Ττιπϊ]ίαἤβ. Οοπάπθί ἱπάο α Ῥοπι. ὃ, 19 (ταθο οί Τιαήπθ 
ορἰειπ]ας Ῥαπ]ϊ «θάθοῖπι, ]αοππίβ ραποίβ, 1ΐθπ δά Ἡθρταθος ορἰδίι- 
Ίαπι ΤἸωβ4πθ. Ἠϊο οοἆοκ θί ἙῬοθχποτίαπαρ Ἠτοβάθηεί αἆ ἸΙάθτι 
αχθιηρ]ας (ταθουτη οοπ{οστπν θαηί, θἱαὶ Ῥθβρίτα ἀἰβοταπί. Άοοα- 
χθίθ Ῥοβί Ἱπιρογίθοβββίπιαπτι Ἰοίίοηϊϊ Ἰαθοσθπ οοπα] 1842. 
Ταβπα οὐ Ιπέογρεθίκβοπθ Ἡ]οτουσταὶ παπ]έο πηαρῖβ απ. αἳ Τία]ο 
ἰθχία Ῥοπάθη, ὉὈάααπιααο {θχίαπι Ετίᾶ. Ἠθηχ. βαΐγθπθς 8οοἄτα- 
Μβαίπιο οἀ]αῑί ΟαπίαυσὶρίαῬ 1869. Άα6ο. ΙΧ. οχθιηέ. 

ἘΓ αἆ ουαπρο]ῖα, οοἆσς Απάτθιο θἱἀθ], παπο Ἡαχ]οίαπας 
Όθ84 Μπτροὶ Ἐτιίαηπ]οὶ. ΙΥ ουβπρο]α οοπποθί, ]οοῖρ πιυ]18 τοι- 
ε]πβ, Ῥαβαῖπι παπα 1 Ποτὶα βαρρ]θίαβ. Ἀαθο. {θτο Χ. 

Τ6 αἆ ορίία]οβ Ῥαπ], οοἆος Ἡοατποτίαπας ΕἱΜ]. Ἐορ. Ὀτα- 
ἀθπαῖρ. (σαθοιβ ορἰρίπ]αχαπι ἐθάθοίπα ἐθχίτβ, ᾳπεπι ρ8ποίθ ἆθροι- 
ἀϊάβ οοβΒπθε, οχ θοάθτα Γοπίθ οσπα οοἆἷοο Αιρῖθηβί (Ε) Ἠαπείας 
θϱἱ, 1,8έΐηπα νθχο νοτβῖο ἱπίοσ]πθατίθ που Ἠ]θτοπσχαὶ βθᾷ Τία]α ορί. 
Ῥοίαπι οἀ]άῑέ Οκ. Ετ. Μδιε]λαθὶ Ἰάήφθηςθ 1791. βΒαθο. ΤΧ. οχοιπί. 

µ Ἡ αἆ θυδπρο]α, οοᾶθχ Απᾶς. ΜοιάθΙΙ, παπο Ἡατιρατρθπεῖθ 
ῬήρΗοίιθοςο Ρρηῦ]ο8θ. Τοχίαπι ΓΥ θγαπροἱοχατ οοπΏπθέ, βθά 
πια] ]οοῖς παβ]απι. Ῥοβι ΟἨπβίορλος. Ὦοἰάαπι 18560 α4οοιγα- 
Μββίτιο οοπ(αέ Θ. Ῥ, ΎΊχορο]]θβ; ροβί 6Η 8πΠπο 1864 οἱ 1ρ89 
θχαπιϊηανἰ οἱ ραβείπι οοπίτ]]. Ἐλυβάθπι οππι ( βθἰα!ῇβ, 

Ἰ Ἡ αἆ ασια αροβἰοῖοταπι, οοᾶςα Θ6ὲ Μπαποιαία η. 196. 
Ε]ατα ἀθράθεκηίας, αποσαπα ρατίοπι βαρρ]ον]έ απίφ απ οΟττθοίος, 
Ῥατίθπι αἶἱπβ Ρ889 τθοθΏ8, ἘῬσίπια Ἰαῖαβθ οοᾷ]οίβ πο δα ἀθθοίας 
Βο]ιο]σῖο. Βάθοα]ϊ {6ο ποπὶ ϱβ6, 

ΤἩ αἆ ορίρίπ]ας Ῥαπ]ϊ, οοἆ. Οοἶκ]π. Ἡχ. 202 ἵπ ΕἱΡΙ. Ἱπιρ. 
8 
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Ῥατῖα. Βαπὲ {ομα 14, αποταπΙ΄ ἄαπο παπο Ῥθἰτομοῖ] Ἠαβοπίας. 
Εὠς41, πορ]θοίῖθ θἱ θτταίία ραποῖθ, Μοπίρία]οοπίαρ {η Βἱρ]1οί]ιθοα 
Οοἱεῖῖα. Ρ. 201. Βαθο. ΥΠ. 

Ἠσ: οοἆοα ΕἱΡΙ. Ἱπαρ. Ῥοορο]ίέαηαθ, κά 4πΑτη παρος οχ 
οο]θοξοπῖΏαβ πθῖβ ἐταπβΠζ. ἘΈο]α ϱαπέ Ῥρα]πιρθεβία 28, βερίθσι 
απθϊᾳαἱααίπαοχατα οοἀίσπτα τθ]απήπθ, αποτασα {θβ «βαθοα]ο ααἰπίο, 
ἆαο θθχίο, ἆπο αἰνθχὶ βθρΏβτπο βορά νιάθπέατ. Ἐταρτωθηϊα οο- 
Απουέ απαίαπος θυαπρθ]οτατη ΠὈχίᾳαθ ασἴίογαπ, ἴΐοπι ορἱθίπ]αταῖη 
αᾱἆ Οοτίπί]λίο Ῥεϊοχϊς δὲ πα Τατ, Ἐάίάϊ ἵπ Μοπιπιθαίογατα 
Β8ΟΥΟΣ. ποτα οο]]θοίίοηθ, το]. ]. 8ηπο 19606. 

Ες αἆ αταπρεῖία, οοᾶος Ίπιρ. Ῥατϊεϊοπαία πτ. 69. αἳὉ Ιπαι]α 
ππάθ 4ππο 1675 ἵπ Ῥ1ρΗοίλθοσπι Οο]Ώοτίπατα ροτνοπῖέ Ῥ]θσαπασθ 
ΟΥ/εῖαθ ἀῑσίαρ. Οοπίποί δναηρο]ῖα ΤΥ Ιπίθρτη. βΘαθο. ΤΧ. πιοά. 
νο] οχθιηί, 

Κ αἆ ορίκέα]αα οδἱ]μο]ίομβ δἱ Ῥατ]1πας, ορᾶοσς Μοβαπεπαῖς ὃ. 
Αγποάᾶϊ ησ. 96. 6χ Αίῑο πιοπίο Ῥοβία». Οοπάπθί οπἼπθ9ϱ Νοτὶ 

Τορι. ορὶειπ]αρ οχοθρΗῖβ α]]ᾳποί οαρίᾳῦτπβ. Οοπίπ]! Οµς. Ετ. Μαί- 
ἐ]ιαθὶ, αοοπταίθᾳτθ ἀθβοτῖρβιί ἵπ θᾱ. ϱΡΡ. Ῥαπ]ϊ αἆ Ἡοπιαποβ οἵο, 
Ἡ]ραο 1783. Ρ. 206 βᾳᾳ. Ἀαθο. {το ΙΧ. 

ΤΤΤ, αἆ οταηρο]ία, οοἆθχ Ππιρ. Ῥατίς. ηχ. 62. Τοχίαπι θΥ8Ἠ- 
βοἱίοσαπα ἱπίθρταπι Ῥταεῦοί οχοθρΏβ 1οοἱ ᾳππᾳιθ. Αππο 1646 
ἰούαπι Ἰηβοταϊ πηθίθ Μοπιπιθη{1β βαοσῖβ ἰπθά11ς ρ. δ[--- 999. 8466. 
{ρτο ΤΠ. | 

] 1, εἆ αοἰπβ οἱ ορ]εία]ας, οοἆοχ ΕἱΡΙ. Ἡοτιαπαρ Απροϊΐοᾶό 
Α 2. 16, απίθ8 Ῥαεεῖοπθί οβτάΙπα]]β. Ιποῖρίί Αοι 8, 10. οἱ ἀθβοῖέ 
ἨΠοῦτ. 19, 10. Βεθο. ΙΧ. οχκοιπί. . 

| Ἡ Μ οοἀοκ Ἱταρ. Ῥατίβ. βἰρπαίιβ Ώπτηθτο 48, οἶῖπι αΌδαίῖ 
Ὅοθυ Οαπιρβ. Ἐναπρο]ίοσατα {σχίαπι ἰπίθρτατα Ἰαροθί. ΆΌαθο. ΙΧ. 
{ρ6τοθ οχοιηί. 

ΤΕΜ αἆ ϱϱΡ. Ρατ]: {παρτιθηία ἆπο, αἰίθτα Ἡαπιρατροπαίθ 
(ος ορ. πἆ Ἠεῦχ.) αἰέθτα Τιοπάπθηβία (οκ ϱΡΡ. αἆ Οο5.). Εάϊα 
ἵπ Αποοζοιῖρ α8οτ. θἱ Ῥτοί. 186ὔ ῥραρ. 174 βαο. (Ἐάἡίαπο 1861 
τθρθβία, οοχτθοία β6αηΐ φπαίίπος ]οοῖβ ν11ο089 Ρί8 οχβοσ]ρίἈ.) Ψ8οο.ΙΣ. 

ΤΗΝ: θαπέ ἐτία δἰππάθπι οοἷοῖα ρατρατθὶ απτοβςθ 6ὲ ατρθπέο 
βοη]ρᾶὶ ΓΓαρπιθηία, Ρτίπυτα Εο]ίοταπα ἀποτατα Ὑπάοῦοπαθ, αἰίογατη 
(Απίθα, ο θυγ.) απαὔέπου {οἱϊοτατα 1,οπάΙπᾶ, ἰἐθτήατι (απίθα Γ ουν.) 
βοχ Γοµοταπι Ἠοτ]αθ θοεναϊοσαπη. Ὀδθεττηρία θαηέ ος ουν. Μαὐλαοὶ, 
Ίμοαο -οἱ Ιο]ιαπαῖς, βοτὶρΩβ βθχίο πὲ νἰάδίας ββθοπ]ο. Ἐάῑάϊ . 
1846 ἵπ ΜοπππιοηΙς 684οτ. Ιποά. Ρ. 10---26. 

ΤΓΝΟ: ἑταρταθπία ρ8πο8. ραἱἰτηρβθεἰια θναηρο]1ἱ Τοἱιραηῖς 680- 
σα]ο {6το απ]πίο βοπῖρίι. Οοπ[ϊποί οοᾶρχ Ὀγτίασις ἵπ Ἰπφθο Βτί- 
ἰβπηῖσο παπι, 17, 196 Ἱπεϊρα]ίαβ. ἘάΙάΙ 1π Μοπαπι. 8ο. ἀπθᾶ. 
Νογ. Οο]]. νο]. Π. 

Νὸ: Πασπιρπία μα (ααρίᾶς δν θρἰρα]αθ αᾶ ἩορταθοΒ, 
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ἀο απἶθις Μαϊμαθιαρ τοις ἵπ ππβῖοτο Νί Τῃ θἀχίοπο βαᾶ αἆ 
Ἠου. 10, 1. Βἰπη]α γἰἀθπίατ {ΠαρτιθηΏβθ ϱΡΡ. Ῥαυ] βἱριο Ἡ 
ηοζα1β. 

ΤΟ οοἆοχ Μοβφιθηθίθ Φ. Βσποαὶ πχ. 120. ἜΕο]ία οσο ος 
Αίῑο πιοπίθ ἁἀνθσοία. Οοπίίποηί {βρπιθηία θυδηροΗϊ ]οὔαππ]β 
στα «βο]ιο]ήβδ. ΕάιάΙς ΟΝς. Ἐτ, Μαιιλαρὶ, ουἳ ορ οοἆοχ 16. ἵη οἆ. 
ϱΡΡ. Εαυ]ῇ εἆ Τ]θβθ. οἱ αἆ Τἱπαοίῖ. (τ. οἱ Ἰμαί ἨἩΐραο 17895. 
Ρ. 2ὔ8---260. ὙΝοπϊ {6:96 βαθοι]]. 

ΤἩ Το» 05 Ο0 Οἱ Ο5ἱ η αἱρίίρ Ιπαίμπίτο ρ]βοπίέ ᾳαβθ 
Ἀνχηποχυτα ἃ ῶ1ο08 θυδηβθΠβίο ἰταά]έοσαπι (1, 46 Θᾳᾳ. 68 Βαα. 
2, 39 804.) θχεπιρ]α Ἠθροθηίας 1π οἆά. αποϊα]ίρας ἀπομετυγίαπο, 
Ῥοά]θίαπο, Ὑοτοπθηβί, Τυχ]ορηθὶ, Βδπρα]]θΏβί. Ο9 οἱάϊ {η Αποοᾶ. 
88ΟΣ. οἱ Ῥτοί, Ρ. 206 ϱᾳᾳ. Ο4 Ίοουπι ἨαὈθβΙέ 1π Μοπαπιθηίοσαπα 
πηθοτυῖη νο], απατίο.. Ο5ὐ Βιαπολίπαθ οἀ]άΙὲ ἵπ Ῥρα]ίοῖο ἁαρ]οί 
ᾳποᾶ αϊαωσαέ ὙππαΙοιΙθ οπηοπῖο. βαϊρί. Ἐσπιθο 1740. 

(0Ο αἆ αοίπβ ἱπαιρηίχθ Ῥτοροβίέππι θβί {οηπτα ΥΠ. {οσο βαθσαἩ 
πηΏρθς 8 πιθ οκ οχἰοηπίθ Ῥοίτορο]ίη αἰ]αίππα, ἵηπ απο βοπρία διαπί 
2, 4ὔ---δ, δ. Εάθπάαπι ουσαβο 1η Μοπιπηθηίοταπα νο]. Ῥ.) 

ΤΡ οοἆοχ (ποιοτὈγσίαηιθ τοβοηρίας, σαῖπ απσοσα ραοτὶ 
ἰθχίαβ βοτρίαχθ βαθοι] {θτο βοχ βαροσβοπρίαπι Ἠαραί ἰοχίαπι 
Τα ὔππτα ]ριάοτϊ Ἡ]βρα]θηθίθ. Θπαο Ίθροθτο Ροΐθταί οὐἷάιί Έχαπο, 
Απιι Ἐπιίο] ἵπ Ὅ]β]αθ νουβῖοπθ (ἸοίΠίοι θἵο, Ετιηενίο. (1762) 
Ρ. ὅδ---100. Θθά πια]ίο ρίατα 4ρ8θ θσαῖ, θα0πθ οοππθΏΙέ Μοπα” 
ταθηζοχα{α πιθοτατη ο]. Ύ. Ἑταρτηθηία μμ. 14086, αἶἶααα Μαί- 
ελβεῖ, ρα Ἀ[ατρί οἱ 1οπΏαπΠίβ. 

«ΤΕ οοᾶοςσς ποἰζουρσίαππια τοσασίρέαν. Οππί Γταρταθηία ουγ. 
Ἰάόᾳ8ο οἱ ]ολασπῖθ ἰπ΄ θοἆθπι οοᾶΊοθ 1βἱάοτὶ σθρθχί, βαθοπ]ο {8τθ 
ΓεαρτηθΏΗβ Ῥ Ῥεῖοτα,. ἜῬοβί ἱπιροτίθοίατι ἘπηίομΙ οἀϊαοηθαι πι- 

Ῥετήπιο θᾶ]άϊ Ίπ Μοπιποθαίοσυτη ΠἹθοσαΏ γο]απαίπθ ΤΠ. 
(Ρ ϱά ϱρρ. Ῥαυ] ἀἴοοτο ρτοροβίέαπι θδὲ {ο]απι ἀαπρ]οχ βα6- 

οπ] ἔθτο ΤΠ. 4πο οοἠπθίαν 1 Οος. 1, 20---2, 12. οκ οτἰθηῖθ τηθᾶ 
οΡετα Ῥείχορο]ίπ Ῥροτ]αίαπι. Ωθβϊπανί Μοπαπιθηίοσαπα νο]αηϊπῖ :) 

ΤΤ Β οοἆθσχ τοβοηρίέας Μαροί Βτϊίθηπ]οί ϱχ πιοβαρίοσίο Οορίΐοο 
ἄθροσεα ΝΙετὶαπρῖ αἰ]αίας. Οοπβποί εαῦ ἰθσία βγτίαοο αΏοστῖτις 
ουαηροΠϊ Τμασο8ο ΓΠαρπιθηία βαθου]ο ΥΠ. μαῖρίς. ΕάϊάϊΙ 1867. ἵπ 
Μοππῖα, ϱ8ὀτ. τοι. ἩΠ. ῥραρ. 1 πδαιο 92. | 

6 οοᾶοχς Ῥαῶσαπας τν. 9ὔ4. Ἐναηρο]α οααβίαος ἠπίορτὰ 
1λλβοί. ,,Βἱ6 ἀϊροπίος'' οοπεα]ὲ Βϊτοβίας; {ρ8θ αἀᾶΙάϊ αοοπσαέυτα 
Εαρρίτα(]ο. ᾿Εϊκατδίαβ θβί 8ηπο 949. 
5 οσᾶ, Βοσρίαπαβ' 1. ἵπ οοἸ]θρίο Ἡσπιδπο ρτὸ ῥτοραβάπᾶςα 

Βάθ9 ἀοροβίίπς. Οσπί]ποί σαρίέαπα 6. 7. 8. θυβηρθΙΗ Τ]οβαππῖρ ὕναρ- 
πηθηίΕϐ, 01ο δἆ Ἰαίαρ. Ἡόροπεέ νονβίοπότα Οορίαπι Τηοῦβίοσπα, 
Ἠάῑάῑ{ Απο Απ ἀθοσρί ἵη Ἐταρπιθηίο 6Υ81Ρ. 8. 10Ἠ. ΄ἄταθοο- 
οορίο-πθμαίοο οἵο. Εοπιβθ 1289. 80ο. Ἄρτο γ. 

ΒΧ 
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Τ.: ἆπο Γαρπιθηία Βαμ]άΙον 0Γ86ο8, ᾳ8θ οἶπι ΤΠ οἰάῖπι 
ΡοβθθάΙέ οἱ ἵηπ οο]]αἰοπίθαςθ ϱις {χαρπιθηίοσυπ Βαμϊάϊοοσατα 6σ- 
οθερθῖ. Ότο Ίοοο Ῥοβίᾳπαπι οΠέοιθρ ΝΙ ΤΙ ἁῑα Ιααἱβθεσπί, τα- 
Ρθιτῖπηθ α]ίοτα: 1μο. 12, 16---19, 82. Ῥείππας απἱπιθάνοταί 8. Ῥ. 
Ὑχορο]]θς, α]ίθτα: 1Ιοἳ, 8, 98---42. ἵρ6ο ργίπηαβ γιά]. 

(Τὸ ἀἱοθτο οοπβθηίαηθατα Θεέ {ταρτηθπία ουαπροη Τολαπηία 
ῬορίτοροΠίβπα Ώ«Ρθς ἃ Τηθ Ἰπνθπία, ᾳπαο ΥΠ. {6τθ βαθου]ο θοτὶρία 

Ὁ πηββΏΔΏ οππι Βοχρίαπίς πι αάἴπθτι Ἠθροπί. Ἰπ Ίσοεπι ρτοςί- 
ίατα “ροτο ἵηπ Μοπυπιθηΐοσαπι Ίηθοταπα νο]. Ῥ.) 

ἨΤὉ οοᾶος Ὑοποίας Ματοίαππα οἶδββ. Ἱ. πτ. ΥΠ. οἶπι Να- 
Ἠ]αη"βϐ. Βυαπὲ θγαπρο]α ΤΥ Ἱπίθρτα. βΒαθου] ΤΣ. το] Χ. 

Ῥ οοἆοχ Μοβαπθηβῖς Φ. Ὀγποάί. ΤΥ θντ. οοππθί βαθοσ]ο 
{οτθ ποπο βοεϊρία πθφπθ 1ΙοἩ. 7, 99, ἃ 4πο Ἰπάθ Ίοου Πι8ηάΒ 19ο8ή- 
Ώου βαθοπ] {9ο ΧΠΠ. Ποσίς παϊππ(18 βοχὶρθί{. Ῥταθίθιθα ἀθβ]άο- 
χθίατ ποηπ]μα] {π Μαλαθο. Οµτ. Ετά. Μαι(λαοί ,, Ὀς ἀροπαάκ- 
αἶπιθ'' οοπ{αΗή. 

ΤΙ 5 οοἆρχ Ἱπιρ. Ῥατίμ. πχ. 914. Θαπί ἄπο Παρταθηία θυΥαπ- 
Ρ6Η1 11686, οοίΑΥο {616 βαθοπ]ο βοτὶρία. ΕάῑάϊΙ 1646 ἵη Μοπια- 
τηθΏ/18 β80ςΓ. Ιπθά118 Ρ. ὅ1.---ὔθ. 

Ἡ! ὙΓὸ οοἆθχ ἈΝθαρο]έαηας τοβοτἰρίαρ Εοοσατα 14, «4 ποσατα 
ππυτα Ἱθορὶ, ἵη πο οβί Ματο. 14, 32--59. Ἠαθο οἀ]άϊὶ η αππᾶ- 
Ἠναρ Ῥιπάου. 1647. ἍἈἘο]ααπα {αρπθπία ποπάστο Ἰθοία βιπί. 
Ἐλαβάθτα οστα 3 οἱ αθἰα(ῖθ θί Ιπάο]β 9889 ν]άθίττ. 

Τἳ ο: Εο]ῖα ἐτία Βαηρα]]θηθία, απάθαβ ᾳπαο οτι Ματοὶ οἱ 
Ίαοβο Εταρπιοπία βοσρία θταηῦ (Μο. 2, 8---16. Τι. 1, 20---53. 
64-19), ἂἆ Ἱβσοταπα ρα]ἰπαιρβθθίοταπι πιοᾶππι {0τ9 ἀθ]θία παπί, 
Φπαθ {πάθ 6χπθχθ οοπ ρε οἀ]άί ἵπ Μοπατα. ταδοταπη νοἰππαῖπο ΠΠ. 
Μαθο. ΤΧ. | 

Ἰ/ Χ οοᾶοςκ ΡἱρΗοίλθοδο απϊνοτείἑαεήᾳ Μοπβορηβῖα. δαπί ἔταρ- 
πηθηία ῥρ]ασίπια ΤΥ ουδηροἰίοσαπι, αποχαπι ἐθχίπί αἀάΙα, Ῥαβαίπι 
ἱηίθεῖθοιϊ βαπί οοπαρ]ατίαπα Ῥθίσατα Ἱπρείποῖς Ολτγβοβίοπαῖ οοτηΘΗ- 
ἰατ. Ψαθο. ΙΧ. νοι Χ. 

ΤΓΥ οοἆες Ρἱ51οίβθοβο ριποίρα]ΐ Βατυθχίπαρ πτ. 225. οοἑανἰ 
{8τθ 6αθοπἩ. Ἐταρτηθηία θνΥαηρ. Το]αππῖς: 16, ὃ---19, 41. Ἐάῑάϊ 
ἵη Μοπαπιθηᾶς βαοτ. 1646 ρ. ὁΤ---60. 

Τ7Ζ οοἆοχ Ῥαρμποηβίς οοθρ 6. Τχϊπ. τοβοτρίας. Ἱπευπέ 
Ρ]υσίπια ου. Μαέ]ιαρὶ {αρπιθπία, ΒθΣίΟ {θτθ βαθοπ]ο βοτρία. Ἐάιάῑι 
1ο. Βατοῦ, ὈαρΗπ 18601. Ῥορίθα οπιοπάαν{ ϱ. Ῥ. Ττορο]]9ς. 

ἩΤΓ οοἆθς απαϊίαοτ θυαπρο]ίοτατα προς ος οτἰθηίθ 4 Τηθ 
α]]αίπς, Ἱηβρης οοἁλοῖ Ορτά Ἱ. ϱ. Εξ ογαπροθοτατη αἰπαμπά]πθ 
οοπβρἰοπτβ. Ἴμαο8βθ ἰοχίαθ ἱπίθρος βαρθτθβί, ᾖΐθτα λατοὶ οχοορΜῖς 
ὃ, 956--θ, 20. Αοοθάππί ἑκαρταθπία ος 10 οαΡρ. Μαμ]αθὶ οί 
8 ]ολαππῖς οαρίἠραθ, Αίᾳαθ Ἰαθο ᾳαἱάθπι 6χ 8ηπο 1866 ΒἩοά- 
Ιδίβηα ραπί, Ἐκ Ιήποθσθ τθχο 1ηθο αππὶ 1969 Ρροτνοποταπί Ῥθίτο- 



ΡΠΒΡΙΡΙΑ ΟΒΙΠΟΑ. ΧΧΙ 

ροΐα: Μι. 1, 1---δ, 51. 9, 6---12, 18. 14, 16---20, 25. 28, 19 
πβᾳτπθ Ώπθτι. 1οἡ. 1, 1---δ, 185. 8, ὃ---1ὔ, 24. 19, 6 πβφαθ Άποπι. 

Θήρας ἵπ {ος Ῥοίτορολίέαπίς ϱαβοτ]ρῆο αἆ Ώποπι θΥ. 10µ. ἵπ- 
τοπία θ8ΐ, 4απ8 απππβ ΟἨε]βᾶ 844 ποἰαίαβ γἱἀρίας. ΟΕ Νοβκάαπι 
πηθβζα θᾱ. οοᾶ. Εἱ01. ΒἰπαΙὲ, οίο. ρᾶρ. ὅδ. 

ΤΔ οοἆοχ Βαπρα]]σπβί οππα γοτβίοιο 1]μαέίτπα ἱπίθτ]πθατί. 
Οµαίίπος θυν. Ἠαῦοί ἱπίθρτα Ῥεαοίος Τοἱ. 19, 1Τ---δδ. Νονὶ έθτθ 
ββθοπ], Αά αἰπιΠέπάίποπα 1ρᾳῖσβ ἨὈχὶ παπα βοτὶ]ρῖ θἀϊάιί Ἡ. ΟΕ. 
Μιοὰ. Βοιαρ Τατιοί 1896. 

ΤΘ οοἆοχ Τήροιοπάογβαπας Ἱ. ἱρΠοίμθοβο απὶν θεβἰ(δίῖς 
Ἰμραίθπεῖρ. Βαπίέ {ος ααθίέίαος, αποσαπο ἐθτίστη {6σθ Ῥροσ1ΐ, Μαί- 
ὧλαθὶ {παρπιθηϐβ οοπιρ]οί. ἘαιάϊΙ ἵπ Μοπαποθης βαοτ. Ἰπθά. 
Ρ. 1---10. ΒαθοπἩ ΠΠ. {650 πιθάΠ]. 

(θὺ Θ» Θ8: Εἱ9 αἱρ]]ᾳ ἵη πππιοταπι οοᾷῖσαπι θυαηροἱοσατη χ- 
αἴρατθ Ρτοροβίίαπι θ8ὲ νατῖας ἐθχίαρ απ πἱθαῖτηῖ τοἠααίθβ, Ύ 85 
οσπι {Οἱ ΑΠβ πιοπαπιθηθ οχ παρθιτηο 1πετθ πιθο οσἰσηίδ]ὶ 
ὪΗοί]λθοα Ίπιρ. Ῥοϊορο]ίέαπα Ἰιαὺοί, έα τί Θὺ αἱρηῤβοαίυταπι αἰέ 
{ος ϱοχ ΤΠ. {0506 βαθου], απἶοας Μαἰιαοὶ οἱ Ματοὶ Γαρπιθηία 
βυρατραπί: Θ) {ο σπα ππαπι εαθοα] 1, Ἱπ απο θ8ί Μι. 21, 19Γ---24: 
Θ4 {ο]απι ἁῑπι]άίστο οσα Γαρπιθηϐς ορ. 11. 6ν. Ἰμποςο. ὃὮο 
ααἴῦπα οπιηίῦταη νο]απαϊπὶ Ὁ. Μοπαπιθηίοχατη Τηθογαπη τθθθγτΒ{ίΒ 
γάρ Νοβεῖαπι θἆ. οοᾱ, Β491. ΒΙπαῖέ. οἱο. μ. 60.) 

νι Δ οοᾶοχς ονυαηροθοσαπῃ 14089 θἱ Ἰολαηπίς Ἱπίθρος, ποπ 
Ροίας απαπ οοίαν] ββθοπἩ. Απίθα πιθιΒ, παπο Ῥοά]θίαπαβ Όχο- 
πἱθπβία. πο οοπ{θς 0186 ἵπ Νοίϊήα θᾱ. οοἆ. Ρ1Ρ]. ΒΙπαϊϊ. οίο. 
Ρ. ὄ8 εα. ποίαία ραπί ἆθ α]έοτῖ ᾳα8ςθῖ οἰπφάθηι 6νν. οοἁ]οία Ρρατ- 
Ώρας τοΙηαβοπ]ο Ἡεθγαταπι ροποτθ βοτἱρΏθ. 

Ξ: Ίου βἱρ]ο Β. Ῥ. Τχορο]]ος ἀθθὶρπανίέ Γταρτιθπία θυαπρο]1 
1πο8θ Ραπιρθθβία α Βθ οταία. Ῥοτνοπίέ οοᾶςχ 18δίθ τοοθη(1οχθ 
θοτϊρίατα θναπρθΠρίατίαπι οοπΏηΘΗΡΒ απαάτβρ]πία απηἱθ απηπ]ς οχ 
Ἱηπα]α Ζαογπιί ἵπ Ῥρ]οίηθοβπι βοοϊθίας Ῥϊρ]σαο Σ,οπάιπθηβῖβ 
(ΒεἩ απᾶά Ἑοτοίρη ΒϊΡ]9 Αοοϊοίισ). Απηιος βοηρίατα οοίανῖ 
βαροαἩ1 ν]ἀθίαχ 6886; Ύπαθ βαρθιβαπί Ίποβο {σαρτηθηία, αἆ ο8ΡΡ. 
ῥείοτα απάθαπι Ῥοτάποθπί. ἘΤοχίπρ Ρ]θταπιαπθο οσπι ΒΟΓΡΙ; οοπ- 
βοηΏί, Ῥταθίετθ8ηαθ θαἆθπι οπτῃ οοᾱ. Ὑαβΐοαπο οδρία]οταπι ποἰα- 
Ώοπθ Ἱπεὶσπίη 68. ΑπΠπο 1861 ΊΤτορεϊ]θη οάἰαῑε Τιοπᾶιπϊί Ίθτο 
ερ]επα]άσ, οτὶ εα]αρ δεί; Οοάοχ Ζαογπίμϊπα. 

(Π: Ίου ἀθπῖᾳπο ἱρίππι ἀθεῖπανϊ οοᾶἷοί απδίίπος θυν. ποπί 
εαθου]1, 4αθπι «παπα παρος αραιά ΘπιΥτηθΘΩΒΘΒ ἱπνοπίθβοπι, Ροββθς- 
ροτῖθ ποπαῖπθ ἠπιρογαέοτὶ Α]θχαπᾶτο Ἡ. οῬίπ]. Τοβοτϊραῖ ἵπ Νο- 
εδα οᾱ. οοἆ. Ο0]ος. Βἰπαϊί. οἱο. Ρ. ὅ1 ϱα.) 

Αά Ἴ4ρθῬο θἱ απΒφπββίπιβ θί ρταν]κβίηα ἀοοππιθηία (ταθοὶ 
Νονὶ ΤοείαπιθαΗ ἐθχίπρ ποοθάπηἰ οοἆίοθα πι]παβοπ]]ᾳ ἡ]ε{θσίο 
Πλάθ 8860. ΏΟΠΟ θΧθπΠίθ ΠΒπθ κ ϱ86ο. 16. κοτρίὶ, ααἱ Ύ«πσπι 



ΧχΧπ ΦΠΒΡΙΡΙΑ ΟΒΙΠΟΑ. 

ΠΙΑΣΊΤΙΟ Εἰπί Ώππηθτο, θχῖρας {απηθη ἁποίοσ](αίθ βαπί. Τοπρθ θηῖπα 
Ρ]ατ]τοὶ πιβρΏα Ιηβίρτιθϐ ϱοΠΒΘΠΡΙΟΏΘ 6ππ οχἡίροθηί. ἐθχίαπη αἱ 
Ρος τθρηαπι Βγπαηιπαπι οοτωτηπηπῖ πβα τθοθρίιβ οταί. Ταπιθη 
ϱαμὲ θἰίθτη. Ἠῆαιπά ραποί η απἶρας απΏατπ]οσί ]δοί]οπῖς νοβρία 
βαροτβιπί. Ἐναπρο]]οὶ ἐοχίας οοἆῖσθι παϊπαβοα Ἱπποίαθτιπί ρ]αβ 
600, Ίπβαρος οταηροθ]]βέντῖα, Ἱ. 6. Πρτὶ Πήατρὶοὶ Ἰοομβοπίραβ 
θυαπρο]]οῖβ οοπιροβΙ, ρ]αβ 200, α4ποσαπα {959 60 αποἱαΗ δις τον] 
βθά ΠΙΑΣΊΠΙΒΠΙ Ῥρασίοπι βαθοα]ρ ἄθπισπι 10. 11. 12. βοτρᾶ βιηθ. 
Αοἴπθ ἁροβίο]οτιτη οί ορὶδίπ]θς οδίλο]οθα πιπιβοσ]οσατα οοάιουτα 
Ρίαβ 200 οοππθηέ, Ίέθπι Ῥασ]ΐπαρ ορἱρία]ας ρίας 900, αροοα]γρεῖα 
οἰοίέοτ 100. Ῥταρίθτοα Ἰθομοπατία 4ααο Ιθοίοπος θοοἸθρῖαρίίοβθ 
ος αοάραρ οἱ ορἱρίπἩρ οοπβηοπέ ρ]αβ 60 τοροσία ϱυπί. | 

| 1. 
ΥΕΒΡΙΟΝΕΡ ΑΝΤΙΩΟΑΕ. . 

Α. χαθοῖβ οοἱαίθαθ, ααἱ ῥείπιατη ηθεῖέο ἐπ βπρβ]άΙΙς οε]ἱοί 
]σοσπ οῦπθηί, αἆ απΏᾳταθ ΥοχβἰοΏθθ, δἱίθτατη Άοσαπα βαρβ]άίοσαπι 
οἸθββθτη, ρουρθπάτπι 68. Ἠαχαπι θθορίοτα: Αθργρίασα, Αθλορίος, 
Αχαβίο8, Ασιθηΐσα, (θοτρίβης, Ῥοτείσοα, Ὀγτίαοα, αᾶ οσἱθπίθτα 
Ῥοτιπουί, απίπααθ; Ἰθήπα, (οἰλίοι8, Βἰθνοπίσα, Απρ]οβαχοπῖοσα, 
Ἐταηοίον δα οοσἱἀθηίθπι,. (Θπβοθ 9ΠΙΠΘΒ τή ρτανἰβεῖτοα βαπί πιυπ- 
πηθηία βάθὶ ΟἨτὶρίίαπαο Ῥος ἔθιταταπι οχΏθΏα πικηθη(ς, {να ἐθχέας 

παοτὶ Πϊρίοτίατα {Πποίαηί οἱ βἰμζία αἀϊῑαναπί οἹπθάθτι ἰθχίαρ κά 
Ρεϊβάπαπα Ἱπίθρτϊέθίθπη τονοσοβπᾶ]. Ἀοη ΟΠ1ΠΘ8 Ύθτο θδἆθπι αποίο- 
χθίθ οτἰᾶσοα Εππί, 01896 οκ ἀίῦπρ Ῥοββείπυπι τοῦαβ Ῥοπάοῦ, 
ΟΩπαρτίίατ θιῖτ ΡεπαΊτα 4η ΙΠίΘΓΡΓΘΒ οχ 1μθο (ταθου {ομ{θ Ίαα- 
βοτῖί; ἴαπι απα Πάθ, αὐα ἀθχίοτίίαίο (ταθοιτῃ το ἁ]ᾶρεϊές ' ἑαγατα 
απ 1ρᾳΐα6 Ιηθερτοίαοπῖς ἐθχίαπι απηίαυα Πάθααπο ἄἴρης ππονα- 
πηθηία οοπβθχτανοσϊηζ. Ἠ]ρβ ἀἱΠροπίος ρθτροπαίθ θοηπἴέας, ααθάπος 
πρεῖπαΙβ, ἆπαβ αἸέθγας οτἰοη{ίθ, αἰέθτβς οοο]άθπάθ, αἆ σθπο οσἱνσατα 
γα]θσθ, Ὀγτίβοαπι θἱ Αθργρίασατη, Παξίπατο οἱ (οὐαίσατη. 

Αθἰλιορίθα απάθτη γθτβῖο πλρηᾶπι απτ]ου της ]ααάθτα 
Ἠαβοί,. ϱοἆ οί απίᾳπα πιοπαταρηία ἀθραπέ οἱ θὰ 9«π8θ βαροτεππί 
ποπάππη αοοαχθίθ θχοπββᾶ βαπί. Ῥομί θᾷ. Ῥεπο. Ώοπι. 1548 οᾱῖ- 
ἀθιπηίὶ Βοάο 17659 οἱ ΤΗ. Ῥ. Ῥ]αυ 1680. Αταζίοὶ ἰθχίαβ πο) 
τιρἆρ ΠιδρΏα νατἰθίας θϱὲ, ϱθἆ οἰίατι ἄθ Ωθἰαίο, οχἱρίπο θἱ Εβρ 
βα1ρ απιρὶρ]ίαν. Ἐαῑια αὖ Εχροπίο 1616 οἱ ἵπ Ρ101, ρο]σρ]οςίβ 
Ῥας, οἱ ]μοπᾷ.1, Ατπιθηΐσᾶς τουβίοπίβ απἰπίο βαθοπ]ο {αοίαθ ἴτθι 
ἱπρεϊταῖθ θά1οπθρ Ἠαδοπίας: Απιβθ]οάκπιαπαῖϊ 1666: Ζο]ταῦς 
1789: Ὑεποία 1906. (9θοσρίθπς αἶνο ]ροτίθα, βαθοπ]ο {6το Αν ΄ 
πιθη]ο8 Ῥοβίθτίος, θάῑία θ6ὲ Μοβᾳπαο 1748 σί 1816. Ῥοτσεῖσοο 

ῤ 

1 Οοάΐοεπι ερἰααίαταπι Ῥαπ]ΐηα- Ροίίη αθαἩ, Ιπδῖρηο Πνέδτατυτη ΑτΑ-. 
χασα, οἱ δηπύπα 692 αὐὈβοτήρέυπη Ὀΐονγυπα πποπυπιθηίπα ννόθπιααθ μτατο 
Ἰαυοί, παροιτῖπιθ εχ οεἶθηίο Ροΐτο- το οη(ἶοῬο ααυφιάίαπα. 
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εταπρο]να ἑαπίέτα οάῖξα βαηί, 9δ4πο ἀπρ]οὶ ἑοχία: αἰίοτ (ἵη Ῥοϊγ- 
ϱ]οῦ. Τωοχιᾶ.) ο Όστα αἰπιρ]]οί Βασίς, αἸέθεῖας (α Ί]θ]οο οἱ Ῥίθτβοι 
1667 οὐἵϊ) {οπίθε απ Εαθεῖπέ ηοη ϱας Ἠᾳπθί ἜῬοιτο οοσΙάθ- 
ἐαίθς νοταίοΏηθα Απριοβαχοπίσα οἳ Β]4γοπ]68 ΠΟΠ αηἰθοθάπηί 
οοίᾶνππι 6ὲ ποστ βαθοα]ατα; Ῥεϊοσίθ 6 Ταίϊπο Ροβαβ (8 
(παθοο Ἠααρβίαρ θγαηρο]ῖα ἑαπέατη ϱαροσραπέ, θά1{α ο Ιαπίο 1644, 
α΄ Τ]οτρίο 1842.. Ῥοβίθτίος «ἀπιοάατι γατα κἁ Ἰφθυ ἔθπιροτα 
Ροτνοηπίε, Έταρ οθἱατὶβ Ιααάσίατ να]ρατίς (οχίας θάϊξίο Μοβαθπβῖς 
..1151. Ὀο οχοαθηάῖς ἨὈσίς παβα. Ἱπρτ]τοὶβ Ρτοπαρσα{έ Ώοῦτογβκγ. 
Ἠϊρ αοοθᾶἰὲ Εταποίο θυαηρθηἶ Μα ]ιαθὶ νουβῖο, Ἱπβηέαία β890. 
ΓΚ. παροτοιο (8. 1822) οπσίβ Απάτθαρ Βο]πιθ]]ος θα1ία. 

Ὑετεῖοπθβ 1ρίίας ἰβίνθ οπιπθε θξρῖ πιπ]ία βαπἰ 4186 Ιπιροάϊαπέ 
αποπείηας οἆ τθπι οτ]ᾷοβτι Πάθηίοτ θἱ ούπη αποθοτ]ζδίθ αἀλιρθτὶ 
φπθαπέ, ἔταθα νἰτοσπι ἀοοίοτατα βαάἷα Ἡπουβατθ Ώ 1ΐ8 ἐγβοίαπάἶς 
ουπβαπηρία ποπ βἰπθ {τασοία πιαπβδοχαηἰ. (ΘΟπα9θ Ῥ]θτ8/1θ θά αΡΡ8Β” 
ταίπτη. θἀ1οπ]β ποβίταο οχΙςο8θ πηβ]οχίδ ποοπγαίπθ 4π8πι 4 61ο 
ρῖαπι απηίθα αλα δῖέα αιηξ. 

Ἑρείαί πὲ ἆφ ρτανἰοσίῦας Ὀχονίίθυ ἀἱομπιαβ. Αθρ7ΡίΙ8ο86 
ἰθτίο Βαθοπ]ο αἀβοιιρίαρ ἀϊσαπραυπίαις ἀἱα]θοίί ἐτθθ, Μοπιρ]ϊέοα, 
Μαλ]άῖοα, Ἡαρπιπσίοα. Ώπαταπι ροβθτίοτατη ποηπ]ϱὶ {χαβπιοπία ϱοά 
ΠΙΑΧΊΠΙΔΠΙ Ρατίοπι ἵῃπ απΏςαἱεῖπαῖς πιθπιῦταπ]ς οἱ ραργτῖς τθροτία 
απ Αά ΒαΠήάϊσα, ᾳπαο ἀϊπιϊά]άπι {619 Ῥατίθπι {οήας Νονὶ Τ 
οοπορ]δοίαπίασ, Ῥοϊββίτωππι Γοἰάῖας βὐαᾶίαπι οοπιἩξ (ο Αρροπά. 
αἆ οᾱ. Νἱ ΤΙ ϱ οοᾱ. 18, Αἰοχ. Οχοπή 1799), αἆ Βαβδπυτίο 
αρὶμία]ασατα Ῥαυ] οἱ οναπρο]ϊ Τομαππίς {αρπιθηία Ῥοβί ΒΙ10Β 
Ἐπρο]ρτείλας (Πανπίαο 1811). ΜοπιρΗίασϊ ἐοχίις οάἱάοπθτα ροβέ 
γγικϊπείαπο (1716) παεοθρίί Βο]ιγατίσίαη. Ἐναπρο]μϊς ἀῑΠροπίϊη- 
αἴτιο αὉ Θο οἆᾖῖθ (Π4ΡΑ. 1846, 18437) αοἰπα οἱ ορια] αἀάϊάΙί 
Ῥ. Βοοθίίοξος (Η9]αο Βαχοῃ. 1861, 1852). ΟοάῖορἈ απἰᾶθπι Ἠϊρ 
Ἰαῦοτῖρας αἀλΙδ]ά Ῥαταπα να]θσπύ απθ]ᾳπ{έαέίρ ]αιά. 

ΜΥΣΙΔΟΔΤΠΙ ΥΘΓΒΙΟΠΘΙΩ, 4189 βθοππᾶο 1ππι βαθοπ]ο Ἰηβηίσέα 
ΘΗ60 4 πιπ]1ρ οτθζἑέας, απατίο ββθουίο ἁπάππι οχβᾖίθο οἱ απδβὶ 

πρα τθοθρίατα [11996 οθτίτπα ο. Απιηιιμιιιαμι θἶσπβ ΤΒίΊΟΠΘΗΙ, 
νο θ8ἵω Όπαθ Ῥθβοβίίο Ἱ. 6. βἰπιρ]οίβ ποπιθι Ἰαῦσι, Ῥοβί οἆ. 
Ρεΐπο. Ὑπάοῦ. α 1665 α]αθᾳπο οἀἱάθταπὲ οασί οοπίαποιϊβ Τοπ- 
θα οἱ βομααέ Ἰωαρᾶ. Βαι, 1709 (οἱ 1717), 1έδπι Τιοπᾶ(πί 1816 
Ματ. 199 οἱ 186328 (πῇ]. ἄτθοπβο]ά. Οπίπαιο Ἠρτον: 2 Ῥοε. 2 οἱ 
«ὃ Το]. Τα. δὲ 9ροο. ρείπιαπι Θστογαπι νθτβίοηθπα ΏοΠ Ἠαῦτῖβμο {αἩ- 

ἴῆσι ΏπΟΏ οθπέππι ο. (Ἐάδά,. Ρεταϊ ῬοοοσΚκο οί ο Ὀϊοα.) ΑΙίοτα 
αἆ Μοποραιγβϊέατατη πδυπι ϱπαἀθρίθ Ῥμί]οχοπο α Ρο]σοβτρο Ιποπηίθ 
βΡοχίο βαθοπ]ο {βοία 6Η, ἆπβο (σβθοβτη Πέθγαπα τηπ]ίο Ῥτθββῖαθ 
χοάἀρθεοί. Ἑαηάθπι χάτβυβ αηπο 616 Τλ]οπιβς Οµατκ]θηρβίς ἆ οο- 
ἀϊοθρ (ταθοοΒ Α]θχαπάνίπορ τθοορπον{{ οἳ αροχῖροῖς οΌθ]ῖ6 ποξῖβθᾳτθ 
θχεροίῖοία ἹπδίτιικΗ. Ἠαθο ρυδίχθπλι ταίίο ος οοᾷἆ. οβρτορ1θ οά1ίς 
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θ8ὲ α 1οβ6ρ]ο ἸΓμίίθ, θχοθρία αροοα]γγεὶ, 1779, 1799, 1808 
(Ένανρ. Ιοῦ. σαχθαθ α . Ἡ. Βοτπρίθῖη 18ὔ9). Ῥχοθίοσθα 9ναἨ- 
ροἹατίαπι ᾳαοᾶ Ἡλεχοβο]γπϊίαπαπι παπουραπί, Ἐοπιθθ παπα βοτ]- 
Ρίαπι βθχγαίσπα θἱ αὉ Αἄ]οτο (Ηδνπίαο 17689) ἁΠαρααίαπαι, αἆ 
Βηφπσπα ἐθχίαπι (σαθοατα Ῥαἰαθθμποπηίσπη οορποβοθπάστα {αοἲέ. 
Οἱ ταοπὶ βἰπη]]ρ ν]άθίας θὰ απαπι ]αῦοί Ίδρας Ῥαλπιρρθρίαβ 
δη αΙββίπΙΠΒβ 11θ8 ὀΡρθχ8 ος οτἰθηίθ Ῥθΐτορο]η εἀνοοίαρ. ́  (05, 
Ῥταθίος θᾱ. οχ]ζ. πιβῖ. Νο ατα θᾷ. οοᾱ. ὮΙ0]. ΒίΠ. Ῥ. 49.) Ὠσοπίᾳαθ 
'νθτο ἃ πἩ]. Οαχθίοη νίτο ο]. ος Ηδσίθ Μαμοί Βει. Νιϊθηρίθαθ 

ΏπΡθσ Ρχοίσβοξαβ Θ6ὲ οοᾶθσ θΥγ. βαθοα]ἶ απατά (46ἱθ ϱαυβοτϊριίοπ), 
απὶ ἰθσίαπι αἳ θἀΙᾳς το]]ᾳαῖς βα1ς ἀϊνθσβυπι ἵπααπθ Ρεϊπαϊς ουτα 
οἆά. ἀταθοῖς απαιἰβαἰταῖθ οοπβθπἸθηίθτα ρχαθροῦ. 

(9 οἱ]]οᾶ νθχβο οκ 1ρ8ίβ (ταθοίβ ἁοοπχαίθ βαθοπΊο φπατίο 
{θτο πιθᾶ]ο αὐ βία Γαοία θρϱί. Ίπ οοἀιοίραθ ΘΗΊηΠΙ8Θ απ ἰ(11ς, 
4ποσαπα 1686 Ρα]ηρβθθᾶ ϱυπέ, Παρτιεπία Ῥ]ασίπια ουαπρο]ίοσατα 
οἱ ορἰθία]ατατ Ῥατ], θχοθρία αᾱ ἨἩοῦταθορ θρ]βίπ]α, ἱπνοπία ϱαπέ. 
Ιπά4ο ΚπαρθΙ, Ζαλπ, ΑπροΏ Μα πιβχίπιθαπο ϱΟαΜ]Ποπεθὶ 
ορθτίραβ ταβῖ οπιπΊππα θοζ"πι ᾳπλθ ϱπρθχβαπί ερτθρίατη θἀλάοπθτα 
Ῥβτανοσθ ἆθ (αὐο]θπία οἱ 1ιοοῦθ, 1ήρεῖαο 1806. Ῥταρίοτθα ππρος 
οπιπῖατα {χαρτωθηίοσττα θάή1οηθπι Ἄζαθεπισπητς ἱηβέλαϊέ, 1ΐθπι ο0- 
ἀῑοία Ὦρρα]θυβίβ ρατραχοὶ Α. Ὀρρειτῦπι. 

1 δἰἶπα ἀθηῖ]ᾳπθ υοιβίο ἵη το οτἱον οπωηῖαπι ΡΣΙπΟΘΡΘ 5ῦ. 
ἨῬραπραθπάατα θµὲ Ιπίος Ὑπ]ρβίατα οἱ Γαία. Ὑπα]ραία θεί ϱ8 
4189 1)8Πι8ΡΟ ΡοπέίΠοῬ Ἡοπιβπο τοβαπίθ οἳ ἨΙθεοπΥππο 8ηπο 985 
οἱ β4ᾳ4. Βοπιβθ Ἱία Γαοία θ8ί, π{ οχοπιρ]ατίαπι αβποσαπα ᾳαθθ έπι 
οἴτουπιίρχθρθηίας οσπι οοᾶἱοίθαβ (ταθοίβ ,,6θά νοἰθείῦτε πθο αἱ 
πιπ]ίατα α ]θοί]οπίς Ταῆπαρ οοπβαθίαάἰπθ ἀϊποτθρατθαί'' οο]]44οπθ 
Ἰηββίαία ἰθχίππῃ ππβρπα οστα οβα6οπο θηιθηἁαίατα Ρτοάβτθί. (Φπαθ 
απἰάθπι Ἡ ]θτοπγτηὶ θά11ο πιοχ χθΥοσ ἵπ οΟΠΙπΙάΏΘΠΙ πβαπη τθοθρίᾶ 
8ο 1619 ἰπάθ α τοροεϊϊ Μαρτπὶ αοἰαίθ πηθε{ο να]ραίαθ ποπῖπθ 
πυποαραία θα. Ῥαῦ]ος οδἱλο]ίοθθ θοοἱθρῖθο αποϊοσϊκίθ ἀοπαία 
θ8ἱ θοά]ῖο ΟἸθπιθα!ς ΙΤ. Ρείπιαπι 8ηπο 1692 ΡαρΗοβία, 8 απα 
Ῥαβεῖτι ἀῑ[ετί ῬΙχιπα α. 1690. Ὀδααπηφαθ Υ6το αὖ ἀραίαπρ Ἠϊοσο- 
Ώγταϊθηθθ θἀϊΗοπῖς νοτὶίαίο τιπ]ίαπι 4Ἠθρθθ, Ῥτοῦθέας οοἑιοίοας 
οἱαθάθπα (θχίαβ νθἰθεχἰπαῖβ, αποταπη Ρχθθδίαη(ἡβα]παῖ θἱ απ αἱβαίτοὶ 
βιηί Απιοιηας, αηπῖς 1960 οἱ 1864 α πηο ο ἵίας, οἱ Ε'α]άθπβί», 8 
Τι8οἩτάβηπο θχοπβθαβ οπχίβᾳπο Ἐγπθθά Βαπ]κο υὶτὶ ο]ατθεῖ]παὶ τηοςχ 
1 Ίποθ Ῥτοάιίατα»,. Ἡοταπι πιᾶχῖπιθ απχ]]]ο αβὶ ΒΗπΙΠΒ θἆ το- 
βἰαπχαπάσπα Ἡιθχοπγταϊὶ ἰθχίαπι, αἆ ᾳπθτι γιά 0παθ ρεδσία 
βΙπΙΠΒ.᾽ Τί8ἱ9 νθτο Πάπα Ιηθερτθίαϐο ἁἀῑοίίας 68 4πδθ ῥεϊπαῖβ 
Ρ. 05, βαθοπ]1θ αραιά Τβποβ 1 πρ. οτί. Έατι βθοππάο Ίπτα 
βαθοπ]ο οἱ απἱάθπι ἵπ Απο Ῥτοάίθδθ Ῥθτᾳπαδπι ρτοῦαβρί]ο ος. 
Ῥοβίθι πια] πιοᾶῖβ νατῖῖθᾳπο ἐθπιροχίρας ἱπιταπίαία θϱὲ; Ἱπρὲ]τοϊβ 
γθτο ἆπθθ ἀϊβοτιπὶ ταίοπθς, Ί8πι αῦ Ααραβίπο οΏβθστθίαο. 18 
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ουῖπι ἀἰθήπσαί, αἱ ππροτ α Ρ]πτίραθ Ῥτοραβ]]ίος οβίοπβαω οβί, 
Ἰηέος Τί8]άπα Ἱ. 6. Πα]ουτι οἱ ΑΙΤίοβηἄΠ νοτβΙοπίβ ϱ6ΠΊ8, βἱνθ 
χίοτ οοᾶἱοθθ οκ Τέα]ϊα ἵη Αίτίοβπι αἀνοοίοβ ϱἳ ΑΠΙΟΑΠΟΒ Ώοη αἆ 
Πἰα]]οα οχοπιρ]ατ]ᾶ ΘΧ8οΟἱ08, (ποσα Α]ίθχο πο θπιθηάβίοβ ἀἱοο- 
Ῥαι. Ἐπιθηάβία ΘΠΙΠΙΥΘΥΟ θχθπηρ]ατία Ααριβίίπο οταπί αὐ «Α{Γ8 
8ἆ Τί8108 αἀνθοία οὗ Ἠβαιθ αἆ (χαθοο οοἆᾱ. ἵη Τα]ῖα ταβίαίορ 
Ἰρβίαβααθ 1αὐη] βεττηοΏίβ ΠΟΣΠΙΔΠΙ οΟΥΥθοΐ8, ΠΟΠ θπιθηάκία ϐ8 
ᾳα89 {θχίαπι Ῥαίτίαθ Ἱ. 6. Α{ΠΙοβπδθ οτἱρῖπίθ 11αίαπα οοΏβΘσναθ- 
βοπί. ὌΩπαῬ Εὶ αἆ οοἆἵοθ θίΠΙΠΙΠΙ βαΡροτβί1ίθβ {ΓγαπΠβίΘΓΙΤΩΊΙΑ, 
οοπιραταῖ Ἱία ϱαπὲ αἱ ᾳποθ Α{Γοβηο8 Παῦθατηπς οὐ Πία]]οῖ ποη 
Ῥτοιβαβ αἀλοχτθαηί, τιτβυδ(ᾳιθ Τ(α]]οὶ ]οοίς πια] δἆ Α{Ιο8ΏΟΒ 
αροθἀκηῦ. ἸΤπάθ αθαπϊέατ, ἵπ τοβέασπᾶα ἀραῖας χαθοὶ ἐθχίαβ 
γοηϊίαίο αᾳπἱοᾳπῖά εκ πίχοφ"θ αιοᾶᾷ ἀἰσίπιιθ ϱοηθτθ αθἰαίθτω {]1{ 
αοοιταίθ θί οδτίθ αἆβ]ροπάαπι 6989. 

Ἠπῖας απ]ᾳπἱβεῖπιαθ νοχβ]οπῖβ Πίλ]θε8, απο ποπι]ηθ πίταπη(αθ 
οοἀιϊσπτα ϱθπιιβ ἀῑοὶ οοπβασνΊέ, βαροτδυπί πι] οοᾶἱοθΒ, θγαηρο]1οἱ 
Ροραίπιαπι ἐθχίαβ, Ίᾳαθ ΑΙπτηα απ αἱέθείρ Ἰαπάο οοπβρίοπῖ. 
Ῥταθβίαη1ββῖπηϊ ογαπρο]Ίοταπη οοἆῖοθβ βαπί Ὑετος]]θοπβῖβ, Ύ οτοπθηείΒ, 

Βτϊσίαπαβ (1108 {τον θἀ]άΙ1 Β]απολίπας 1749), Ῥα]αίπις (8 τηθ 
εάϊταβ 1647), Οαπίαὐτὶρ]θηςϊς (α ΚΙρμπρῖο οά[ίαρ 1799), Μοπα- 
6θηΘΙΒ (οπῖας οάἱοπθπι Ρτορθάίθτι ἀαῦο), ὙΠπάοβοπεπείθ (οᾶ1άῑί 
Α]ιει 1196), Οοδοτίπας (οάϊάῑὲ βαραει 1751), Βορ[ίοηθῖθ παπο 
Ταατϊηρηβῖθ (οά1άΙ ἵπ απηπαθας ὙΠπάοῦ. 1843), ΟΙατοπιοπίαητβ 
γαϊϊσαπαβ (ο. Απρ. Μαϊ 18268), βαπρα]]οπβῖς (οἀϊλοπῖθ ο8αββᾶ 8 
πιο ἀθβοτιρίμθ). Ῥοχτο αοἴαθ, πὶθὶ ααοᾶ Ῥ]ασθβ ια ππιοταπι οαρίέαπι 
γδιθις αρῖαᾳαο ἀθβίάθταπίας, Ιπνοπ]υπίας ἵπ Οαπίαὐτίριοηθϊ, 4αθπι 
πηοάο ποππανίπιας, ἵπ Τμπάϊαπο Οχοπίθηβὶ (θἀ. Ἡθατης) οἱ ἵπ 
Παρτιθης αΠηιοίῦ ραπιρβθβς οκ Βοῦυδίοπαί πιοπαβίοτίο Ὑϊπάο- 
Ῥοπαπα {χαπβ]αίῖς (ρἶαχα Ιπᾶρ θἀΙαΙ ἵπ αππα]ῖρας Ὑππᾶοῦ. 1841). 
ῶο οαἱ]ο]οῖς ορ]βίι]]8 Ῥτοσφας αἱ ν]άδίας Ρροτϊεταπἰ ϱΡΡ. Πο]ιαππίς 
οἱ Ἰπάαθ οσπι πιαχίπια Ρατίο ορἰθίι]αταπι Ῥοΐ; Ι]αοοδίὶ γοετο 
ερὶρίπ]απι οχ]]ροί οοᾶςχ Οοτροϊθηβίβ (α Ματίαπβθο οἱ Βδραίατίο 
οά{{1β), Ἰίέθτι οἰαβάθπι ορἰδία]αο οἱ ρτὶοτῖθ Ῥοπὶ {ταρπιθηία οοάεσ 
Βοῦῦ]θηθίᾳ πππο ὙΠπάοροποπβίϐ (οἀ]άϊ ρατίθπι Αα πιθ θταίᾶπι Ἰη 
ΑΠπαΠΡ. Ὑπά. 1643). Ῥαπ] ορῖρία]αθ τοροπαπέατ ἵπ ρταθθίαηἶθ- 
Βἴπιο οοἆἱορ Οαχοπιοπίαπο (α πιθ Πίο), 1ΐεπι ἵη Βαπροθγπιαπθηβὶ 
(α Βαυαίατίο οϊίο) θἱ ἵπ Ῥυοπιοτίῶπο (α Μαιαθίο ραῬ]οβίο); 
αοοθἀππὲ αἱ]ᾳποί αρἰρίπ]αθ δἆ Έοπι, ᾖαρπιοπία οχ οοᾱ. (1 ποΙ{ετΏΥ- 
απο Ροβῦ Κηπίο]ίαπα 1 Αποθζμοἒβ τηθῖθ β8οτ. θἱ Ῥτοξ. θ4ἱΐ8, ἨΙβ 
αἆᾶαπι Ρτοχίπιθ {χαρπιοπία ϐΡΡ. Ῥαπ] οκ οοἆ. Μοπβο. Ύ. {656 

βαθο. Ώιρεθτ 8 11θ τα. ΑΡοοβΙΥΡΒΙΒ οοἆάοκ ποπάμπι ἠπνθπίπβ 
ο. Οθίθταπι Ἡοσαπι οοάἶοσπη βαρρ]οπιθηία ος {ἱβ ραἰτῖυας Τα π]ᾳ, 

ᾳαῖ οαᾶθτι υοίοτὶ νθτβίοηθ ἵηπ ορθεῖρις βαἶβ αβί βαηζ, Ρο Ῥοβευπίέ 
θἱ ἵαπι δπηί Ῥοία. 



ΧΧνΙ ΡΙ)ΒΡΙΡΙΑ Ο0ΕΒΙΤΙΟΑ. 

ΠΠ. 

ΒΟΒΙΡΤΟΒΕΡ ΕΟΟΙΕΡΙΑΡΊΤΟΙ. 

Ῥαΐταπι ἰθθτηοπία ἆθ ἐθχία β8οτο, αθπικάπιοᾶσπι βπο 114 
{6πΙΡΟΙΘ απΠίθ οο1οβ Ἠαθθθαπί, αἱ οετία ϱαηπὲ, ἹιβρΏ8 αποοσ]αίθ 
Ῥτορίθεθα γα]οπί, ᾳποᾶ Ρ]θτ8ατθ αθίαίθπι οπιηΙππη οοάἹσαπα ΠΟΒίτΟ- 
ταπι βαρεταπί,. Ρθά πραθ θοσατη οχ]εοιβ Ίαπο ἀἰ[βοπ]ίβίοπι Ἠοροί 
αποά Ρ]αχίπιοταπα ραίχαπι ορθτᾶ, 118 πιαχίπιθ Ἰοοίβ αὈὶ βοπρίαταπα 
β8ΟχΊΩ οἰίθηί, ποπάἁπι Θ8Π1 οαπ8 οριθ θρί θἀϊίοτιπι ἀιρεπίάαπα 
ηβοία βαπί. Ύοτθυχ απἰάθπι ηθ «οταπῃ βοηῖρία οχ. τουθη(]οσίαβ 
ἰαηίυτα οοἁἹοίθις Ἠαισῖχο Ἠοοί, παπα πατη Ἱέα οἱ 4πθαπί τί ρΗά]ο- 
Ἱορ]οίβ ταΏοπῖρας ββ]ρβαί:; αἂἲ πιυ]οταπα Ὑθτο θ6419π68 οοΙτίρΘΙΠ- 
ἀαθ ος απ]ᾳἱθ πιοπαπιθηΙβ χηπ]ία Ῥοῦί Ῥοβ86θ, Ῥθτβαδθαπι Ἰφροο. 
Αοοθαϊί, 1άᾳπ9 ρταν]αθ θ8ί, ἀμΠου]ίαΙβ 1]πά ᾳαοᾶ 1ρθὶ βοτἱρίοχθΒ 
γοίθτθς πηπ]έος Ὀή0]1οστιτη 10908 Ραταπι αοοπχαίθ οἰίαδΜ. (ααρτορίος 
οθι{ο. ἀἰθηπριοπάττη θ6ὲ Ἱπίος 68 (παθ {θυοτα 111 ἐθρίαηίας, ουἵ ας 
Ροπθείβ ΠΙΑΣΙΠΠΘ Βαπέ Ύαἶαθ α[οτίαθ ἰταοίαπί γοὶ οοπιπηθη(αχ]ο 
Π]αρίταηί, οἱ 8 0186 ἐαπίυπηπιοᾶυ ν]άθηίαςχ {θβίατί, δἱ ϐ4 ἀθι]ᾳαθ 
αµ89 υἷπ π]]απη Ῥυββαπέ αποἰοσ]ίαίθπι ρα. Παρεϊπαϊβ απίθτο 1 
οθηΒάπα γοπ]πηέ, νοὶ Ῥτο πι] (αᾶῖπο Ἱ]οούσαπα ᾳποθ αβθταπί, τοι 
Ῥτο ἀοοιτα(1οηθ απ 1 {αοϊπηί, Βοσἱρίοχθθ 1: 

1) ἄταθοῖ, 4) βθουπά!, {οχε], απατῖ βαθου]ῖ:; Ματοίου, 1τ6- 
ηδθ1β, Ο]θπιθηςβ ΑΙοχαπάτίμαβ, ΟΣἱρ6ΠΘΒ, ἁποίος ἀῑπ]ορί 
οοπία ἡΜατοϊοπίίας, Ἡ]ρρο]γίαςβ, ΕἘτπβθβίαδ, ΑίλΑαπαθΙ1Α, 

Ερϊήρλαπ]πς, Οµτγβοβίοιπας; ΕΒαθίιις Μαριας, Οίας Ἠ[ο- 
τοβο]γπίβΏαβ, Μασατίαβ, Πϊάγπιυες Ὦ) απἰπά βαθου]ῖ θί ροβίθτῖο- 
χθιι Τ]πθοάοτθίαβ, Ογτί]]αβ ΑΙοχαπάνίπιβ, Απάσθαθ ((Ἀβρδβάοσ, 
1ολαπηθϐ ΤαπιββοθηΤΒ, Ατοΐμας, Ο09θουπιθηΙ18, ΤΙΠΘΟΡΑΥ- 

]αοίας, Επίλγτοῖας Ζἱραῦθπτβ. 
2) Τα ]π], α) βοοππά!, ἑοτ, ᾳααχᾶ βαθουΗ: Τοτια]]1απτς, 

Ογρείαπας, ]αοἷΐέος, Ἠἰ]ατίαθ Ῥϊοίανοπβίβ, Ἠί]ατίας ἀἱδοοπιθ 
(ᾳαἱ Απιρτοβίαθίος ἀῑοὶ βο]θί); Ἡ{θτοπγηιαβ, Αιριβπας, Απη- 
Ὀτοβίαβ, Ὑϊοίοτίπαβ, Εαπρίίπις; Ὦ) ααἰπεῖ βαθοπ]] θἱ ΡοβίθσΙοσθΒ: 
Ῥυήπας, Εα]ροπίας, βοάσμαβ, Ὑρίῆας, Ῥτήπιβδίας, ((αβεἱοάοσαβ, 
Ῥεάα. 

ΡΟΒΙΡΤΌΗΕΒΔΕ ΟΟΜΡΕΝΡΙΑ ΕΤ ΡΙαΝΑ. 

1,θοίο ϱαἩ {οχία αὔθᾳπο βίρπο οχ]Ιβίέα ]θοῖο θ8ὲ οἆ1ίοπατα 
Ἐ]σθν]χίθη8θ 1624 οἱ Βίἰθρ]απίο8ο ἰοτίαο 16560. (Θππο πΌὶ ἆ- 
{εταπέ (1οοῖβ {θχθ 160: ν]ἀο Ν. Τ. οἆ. ΥΠ. οτί. πιαῖ. Ρ. ΤΧΧΧΥ) 

Ὅς εαἱρπ]βοαί βορλαπὶ οἀιῆοπεπο, ςὸ Ἐ]σθνιχίαπαπη; αἆ ἆ. 1. ο. αἀάϊε 
οσι 1. Θ. οπηΗ1ΐέ, Ρο Ἱ. 6. ροπῖΐ, Ρχάθ1η Ἱ. Θ. Ρεαθπη (11, 



«ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

1. 
(επεθὶορῖα οἱ ροπθσαξίἰο ὅθει Ομτὶρῖ. 

ρ Βίβλος γενέσεως ᾿]ησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ «{ανὶδ υἱοῦ “4βραάμ. 4 
ον 2 4βραὰμ ἐγέρρησεν τὸν Ἰσαάκ, Ισαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ιακώβ, 3 
εως, 1ακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿]ούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 
. 9 ]ούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θά- 8 

΄ μαρ, Φαρὲς δὲ ἐγόννησεν. τὸν Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησεν 
τὸν “4ρὰμ, ο 4ρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἅμιναδάβ, ”άμιναδὰβ δὲ 6 
ἐγέννησεν τὸν Ν αασσῶών, Ναασσών δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών, 

οι 3, 1. ὁ Ζαλμῶ» δὲ ἐγέννησεν τὸν ΕΒοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάρ, Βοὸζ δὲ ἐγέν- 5ὅ 
,Ἴσεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούῦ, Ἰωβὴὸ δὲ ἐγόννησεν τὸν Ἴεσ- 
σαί, ϐ ]εσσαὶ δὲ ἀγέννησε» τὸν «{ανὶδ τὸν βασιλέα. «{αυὶδ δὲ 6 

-- ". ῥ]έννησεν τὸν Σολομώνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολοµώ» δὲ ἐγέν- Ί 
σον τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ -ἐγέννησεν τὸν Αβιά, -4βιὰ δὲ 
ἐγέννησεν τὸν “4σά, 8 4σὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάε, ΊἸωσα- ὃ 
φὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἱωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀξίαν, 
9 Ὀξέας δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽Ιωάθαμ, ᾿Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 9 
4χαζ, "Αχαξ δὲ ἐγένησεν τὸν Ἐζεκίαν, 10 Ἐζεκίαρ δὲ ἐγέν- 10 
ησεν τὸν Μανασσῆ, ἸἩΜανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν “ἁμώς, "4μὼς 
δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾽]Ἰωσία», {1 ]ωσίας δὲ ὀγένρησεν τὸν ἸΠεχονίαν 13 
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ εῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 13 μετὰ 12 

| δὲ τὴν μετοικεσία» Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, 
αχ». Σαλαθιλ δὲ ἐγέννησεν εὺν Ζοροβάβελ, 18 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέν- 19 

φησεν τὸν “4βιούδ, ᾽4βιοὺδ δὲ ἐγέρνησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ελιακεὶμ 
δὲ ἐγέννησεν τὸν 4ξώρ, 14"4ξὡρ δὲ ἐγέννησερ τὸν Σαδώκ, -Σα- 14 
δὼκ δὲ ὀγέννῃσεν τὸν ᾿άχείμ, «4χεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούὸ, 
16 Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν 15 
Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέρνησεν τὸν ᾿Ιακώβ, 16 Ιακώβ δὲ ἐγέν- 18 
νησε»ν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ᾗς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ 
λεγόμενος Ἀριστός. 31 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ -4βραὰμ ἕως 11 
{ανὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ «4ανὶδ ἕως τῇ µετοικὲ- 
σίαρ Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῇς µετοικεσίας 
Βαβυλώνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέόσαρες. 

4. 4αβίδ αὈ]απο δ. Ωρήδ ϐ, 4αβὶδ δὲ ὁ βασιλεύς ... Σολομῶντα 
| 40. ᾽4μών Οἱ] 

| Ἡογ. Τοει. θἆ, Τή, | | 



9 ΜΑΤΤΗ. 1, 14. --δ 11. 
18 Τοῦ δὲ Χριστοῦ ᾗ γένεσις οὕτως ἦν. μρηστευθείσης γὰρ 

τῇς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿]ωσήφ, πρὶρ ἤ συνελθεῖν αὐτοὺς 
49 εὑὐρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίον. 19']ωσὴφ δὲ ὁ 
:ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγµατίσαι, ἐβον- 

20 λήθη λάθρα ἀπολῖσαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, 
ἰδοὺ ἄγγελος. κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνῃ αὐτῷ λέγων ᾿λωσὴφ. υἱὸς 
άανιὸ, μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναϊκά σον’ 

21 τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύµατός ἐστιν ἁγίου. Ίὰ τέξεται το», αι. 
δὲ νίόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν' αὐτὸς γὰρ σώσει 

22 τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22τοῦτο δὲ ὅλον 
γέγονε» να. πληρωθή σὸ ὁπθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτον 

29 λέγοντου 25]δοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν, «Ε:1, τὰ. 
καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾽Εμμανουήλ, ὅ ἐστιν µεθερ- 

24 μηνευόμο»ο» Μεθ' ἡμῶν ὁ θεόρ. 34 διεγερθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ωσὴφ ἀπὸ 
τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξον αὐτῷ ὁ ἄγγελος πυρίου, 

26 καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκον αὐτοῦ. 325 καὶ οὐκ ἐγύωσκεν αὐτὴν τε α, 1. 
ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿]ησοῦ». κ. 

Π. 
Μαρὶ. Έτρα, οβοἆθε Ράθγοσατα, σθάΙδαβ. 

Ι ὮἸΤοῦ δὲ Ιησοῦ γεννηθέντος ἂν Βηθλεὶμ τῆς Ἱουδαίας ἐν ἡμέ- 
. ραιο Ἡρώδον τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὺ ἀνατολῶν παρε: 

2 Ἰένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 λέγοντας Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς 
τῶν Ἰονδαίω»; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα. ἐν τῇ ἀνατολῇ, 

ὃ καὶ ᾖλθομεν προακυρῆσαι αὐτῷ. ὃ ἆ ἀχούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡράό- 
4 δης ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα µε αὐτοῦ, 3 καὶ συναγα- 

ὼν πάντας τοὺς ἀρχιορεῖο καὶ γθαμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο 
ὅ παρ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. ὃ οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Ἐν 

Εηθλεὲμ της Ἰουδαίας οὕτως γΝ γέγραπται διὰ τοῦ προφή- 
ὁ του 6 Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ιούδα, οὐδαμῶς ἑλαχέστη εἶ ἐν τοῖς “ιν 

ἡγεμόσιν Ιούδα ἐκ σοῦ γὰρ. ἐξελεύσεται ἠγσύμενος, ὅστις ποι- 
Ἰ μανεῖ τὸν.λαύν µου τὸν ᾿]σραήλ. Ἰ τότε Ἡρώδης λάθρα καλέ- 

σας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαυν- 
8 µένου ἀστέρος, ὃ καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲὶμ εἶπεν 1Πορεν- 

θέντερ ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ εὑρήτε, 
9 ἀπαγγαίλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ 

ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν' καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν 
εἶδον ἓν τῇ ἀνατολῇ προῇγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστάθη ἐπάνω 

40 οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἠδόντες δὲ τὸν ἀἁστέρα ἐχάρησαν χαρὰν 
14 μεγάλην σφόδρα. 14 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παι- 

18. Ἰησοῦ Χριστοῦ ... γέννησις 19. -παραδειγματίσαι 20. Μαριάμ' 
22. ὑπὸ τοῦ κυρίου 26. τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον 

Π. 5., Ἡρώδης ὁ βασιλεύς δ. οὕτω 8. ἀκριβῶς ἐξετάσωτε 0. ἕστη 
41. εἶδον : εὗρον 



| μεῖν ας. πτιστὴς ᾿κηρύσσων ἐν τῇ ἑρύήμφ τῆς ᾿Ιονδαίας ἡ λόγων. Μετα- 

«Ἠου 
1.5.1. 

{ες 11, 
15, 

ΝΑΤΤΗ. 2, 12. -- ο, 4. ο 9 

Δίον μετὰ Μαρίας τῆς μφερὸς αὐτοῦ, καὶ ποσόντερ προσεκύνη- 
σαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν 
αὐτῷ δώρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σµύρναν. Ἰλκαὶ χρηµα: 12 
εισθέντες και ὅναρ, μὴ ἀνακάμψφαι πρὸς Ἡράδη», δὲ ἄλλης 
ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰ τὴν» χώραν αὐτῶν». 

Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν», ἰδοὺ ὤγγελος κυρίον κατ’ ὄναρ 13 
φαίνεται τφ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ 
τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε ες «Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν 
εἴπα σοι μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν εὃὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι 
αὐτό. 14ὀ δὲ ἐγερθεὶ παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 14 
αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς «4ἴγυπτον, 16 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως 19 
τῆς τελευτῆς Ἡρώδου) ἕνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κνρίου διὰ 
τοῦ προφήτου λέγοντος Εξ «4ὐόπτον ἐκάλεσα τὸν νἱόν µου. 

Τότε Ἡρώδης ἰδὼν ὅτι ὀνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθν- 16 
µώθη Λία», καὶ ἀποσταίλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν 
Βηθλοὶμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διστοῦς καὶ κατω- 
σέρω, κατὰ τὸν χρόνο» ὃν ἠκρίβωσε» παρὰ τῶν μάγων. 17 ότα {7 
ἐπληρώθη. σὸ ὁπδὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου Λέγοντος 
19 φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς" α- 18 
χἠλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι 
οὐκ εἰσό. 

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνε- 19 
ται κατ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν 4ὐύπιφῳ 30 λέγων Εγερθεὶς παρά- 20 
λαβε εὸ παιδίον καὶ εὖν µητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἴσ- 
ραήλ" τοθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴήν τοῦ παιδίον. 3 ὁ 21 
δὲ ἐγερθεὶν παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ καὶ 
εἰσῇλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι “Αρχέλαος βασιλαύει 22 
ἐπὶ ες Ιουδαίας ἀντὶ Ἠρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφυβήθη 
ἐκεῖ ἀπελθεῖρ' χρημαεισθεὶς δὲ κα ὄναρ ἀνεχώρησον εἰ τὰ 
µέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατᾧκησεν εἰς πόλιν λεγοµέ- 28 

«κι. 21» Ναζαρέθ' ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι 

δα 

Λαζωραῖος κληθήσεται. 

ΠΙ. 
ζοἶαβηπθε Ὀαρβδία, Ιπιπιθεσίο «ᾗοδυ. 

Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραιο. ἀκείναις παραγίνεταὶ Ἰωάννης ὁ βα- 
| 

νοεῖεδ᾽ ἤγγικον γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὃ οὗτος γάρ ἐστιν 3 
.- ος. ὁ ἀθες διὰ Ἡσαῖου τοῦ προφήσου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος 

ἐν τῇ ἐρήμφ Ἑτοιμάσατε τὴ» ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τρίβονς αὐτοῦ. 3 αὐτὸς δὲ ὁ ᾿]ωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ 4 

49. φαίνεται καν ὄναρ 15. ὑπὸ τοῦ χυρίου 17. ὑπὸ Ἱερεμίου 18. θρῆ- 
2ος καὶ κλαῦθµος καὶ 19. κατ ὄναρ φαίνεται 24. ᾖλθεν 25. Ναξαρέτ 

ΠΙ. 2. καὶ λέγων 3. ὑπὸ Ἡσαΐου 
1” 

δουν 3 ο 



4 ΜΑΤΤΗ. ὃ, ὅ. -- 4, 4. 

ἀπὸ εριχῶν καμήλον καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὁσφὺ» αὐ- 
ὅ τοῦ ἡ δὲ εροφὴ ἓν αὐποῦ ἀκρίδες καὶ μέν ἄγριο». ὅ τότε έξο- 

πορεύετο πρὸς αὐτὸν “Ἱεροσύλυμα καὶ πᾶσα ᾗ Ιουδαία καὶ 

ὁ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνον, ὃκαὶ ἐβαπτβοντο ἐν τῷ 
᾿Ἱορδάνῃ ποταμῷ ὑπ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐ- 

Ἱ τῶν. Ἰ ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ὀρχο- 
µένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα εἶπεν αὐτοῖς Γενρήματα ὀχιδνῶν , σέ 

86 ὑπέδειξεν ὁ υμν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; ὃ ποιῄσατα οὖν 1ος, αν. 
ϐ καρπὺν ὄξιον τῆς µετανοίας, ὃ καὶ μὴ δόξητα λέγειν ἐν ἑαυτοῖς 

Πατέρα ἔχομεν τὸν «4βραάμ΄ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὺς 
10 ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ -4βραάμ. 19 ᾖδη δὲ ἡ 

ἀξέη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖεαι πᾶν οὖν δένδρον μὴ Τ. 1ν- 
14 ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκύπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 1“ ἐγὼ 

μὲν ὑμάρ βαπεζω ἓν ὕδατι οἰς μετάνοιαν" ὁ δὲ ὀπίσω µου ἐρχό- 
μενος ἰσχυρότερόρ μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμ ἑκανὸς τὰ ὑποδήματα 
βαστάσαι αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἓν πνεύματι ἁγίφ καὶ πυρί" 

42 13 οὗ γὸ πτύον ἐν τῇ. χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴ» ἅλωνα 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκη», τὸ δὲ 
ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστφ. 

13 Τότε παραγίεται ὁ ᾿]ησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ σὺν Με 1. 
14) Ιορδάνη» πρὸς τὸν ᾽]ωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. 13ὁ 195 

δὲ διεκώλυερ αὐτὸν λέγων ᾿Εγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθή- 
Ίὅναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρὸς µέ; {6 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿}ησοῦς εἶπεν 

αὐτῷ 'άφες ἄρτι' οὕτως γὰρ πρέπον ἐσεὶν ἡμῖν πληρώσαι πᾶσαν 
16 δικαιοσύνη». τότε ἀφίῃσιν αὐτόν. 16 βαπτισθεὶς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 

εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος' καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ 
οὐρανοί, καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ Φεοῦ καχαβαῖνον ὥσεὶί περιστε- 

17 ρὰν ἐρχόμενον ἐπ) αὐτόν. 17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέ- 
Ίουσα Οὗτός ἐστιν ὁ νἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

ΙΥ. 
Τεπίβίο. Μεάεδ ΑρΠαχηβπηαπι ἐγαπο]αία. Ῥϊβοβίοταπι γοσβίο, 

Ἐοετγδργαᾶο (114949. 

1 Τότε ᾿1ησοῦς ἀνήχθη εἷ τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, Ἡ. μο 1, 1. 
2 πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ »ηστεύσας ἡμέρας τεσσορά.. σαν 
3 κοντα καὶ φύκτας τοσσεράκοντα, ὕστερο» ἐπείασε». 3 καὶ προσ- 

ελθ ὧν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ Βἱ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ 
4 λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνεαι. 3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶ εἶπεν Γεγραπται εδ: 8,2. 

Οὐκ ἐπὶ ἄρτφ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ ἐν παντὶ ῥήματι 

4. τροφῆ αὐτοῦ ην ϐ. 98 πυταμῷ ἸΊ. ἐπὲ τὸ βάπτ. αὑτοῦ 86. καρ-, 
ποὺς ἀξίους 10. ἤδη δὲ καὶ 11. βαπτίζω ὑμᾶς 14. ὁ δὲ ]ωάννης 
15. εἶπε πρὸς αὐτόν ... οὕτω 310. καὶ βαπτισθεὶς ὃ ... ἀνέβη εὖ- 
θύς ... καὶ ἐρχόμενον 

1ν. 1. ὁ ᾿ησοῦς ᾖ. εεσσαράκοντα Ρί ὃ. προσελθὼν αὐτῷ ὁ 
πειρ. εἶπεν 4. ζήσεται ἄνθρωπος ... ἕνι ἐπί 

« 



ΜΑΤΤΗ. 4, ὅ. --- 24. ο] 

ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ. ὃ τότ παραλαμβάνει αὐτὸν ὅ 
ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἴστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύ- 
Ίιον τοῦ ἱεροῦ, 6 καὶ λόγοι αὐτῷ Ε; υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σθαυ- ϐ 

«ο 91, φὺν κώτο᾽ 1έΊραπται 7ὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐἀντελεῖται περὶ 
σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σδ, μή ποτᾶ προσκόψῃς πρὸς λίθον 

ει 6, τὸν πόδα σου. Ἴδφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Πάλιν γέγραπται Οὐκ Ἰ 
Ὁ. ἐκπειράσεις κύριο» τὸν Θεόν σου. ὃ πάλιν παραλαμβάνει αὐτὺν 8 

ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λέαν καὶ δείκνυσι αὐτῷ πάσας 
τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶ», ὃ καὶ λέγει 9 
αὐτῷ Ταὔτά σοι πάντα δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 
10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿ησοῦς Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ" γέ- 10 - 

σοι ϐ, γράπται γάρ Κύριον τὸν Φεόν σου προσχυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ | 
 λατρεύσες. 1 τότα ἀφίῃσιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἅγ- 14 

7ελοι προσῇλθον καὶ διηκόνουν αὐτφ. 
Μο 1, "4κούσας δὲ ὅτι ᾽Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν οἷς τὴν 132 
με Γαλιλαίαν. 19 καὶ καταλιπὼν τὴν Λαζαρξθ ἐλθὼν κατῴκησεν 15 

εἰ Καφαρναούμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ 
Νεφθαλείμ 14 να” πληρωθῇ τὸ ῥπθὲν διὰ Ἡσαῖου τοῦ προφή- 14 

κ δ, του λόγοντορ δή Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ » ὁδὸν θαλάσ- 16 
σης πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν . 16ὁ λαὸς ὁ 16 
καθήµενος ἓν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν µέγα, καὶ τοῖς καθηµένοιρ ἓν 
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς 17.4πὸ τότε 11 

9. ἤρξατο ὁ ᾿]ησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶ». 

μοι ΠΗΠεριπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τής Γαλιλαίας εἶδεν 15 
"ον δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενο» Ἠότρον καὶ “4νδρέαν τὸν 
μη ἀδελφὸ» αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίρληστρο» εἰς τὴν θάλασσαν 

ἦσαν 1ὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λόγει αὐτοῖς 4εὔτε ὀπίσω μου, καὶ 19 
ποιήσω ὑμᾶς ἁλιαῖς ἀνθρώπων. 30 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δί 20 
κτνα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 3ἱ Καὶ προβὰς ὀκεῖθον εἶδεν ἄλλους 21 
δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾽᾿Ἰωάρνη» τον 
ἀδελφὺν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίφ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν 

καταρτίζονταρ τὰ δίκενα αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 322 οἱ δὲ.22 
εὐθέως ἀφέντεο τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθη- 
σαν αὐτφ. 

Καὶ περιῆγεν ἓν ὅλι τῇ Γαλιλαία, διδάσκων ἐν ταῖρ συνα- 28 
γωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ 

χε!, 1α, θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαφ. 34 καὶ 24 
ἀπῆλθεν ἡᾗ ἀκοὴ αὐτοῦ εἶς ὅλην τὴν Σνρίαν' καὶ προσήνεγκαν 
αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις όσοις καὶ βασά- 

Ν 

πα 

ο 

μ. Φι ᾳ 

., 

0. ταῦτα πάντα σου 10, Οἱ ὀπίσω µου 12. ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 
10. Ναζαρέτ ... Καπερναούμ 16. ἐν σκότει ... εἶδε φῶς 18. περι- 
πατῶν δὲ ὁ ᾿1ησοῦς 29. ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Γησοῦς 



6 ΜΑΤΤΗ. 4, οὗ. ---ὅ, 20. 

νοις συνεχοµένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληφιαζοµένονς καὶ πα 
26 θαλντικού, καὶ ἀθεράπευσεν αὐτούς. 2ὔ καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 

ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ 4εκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύ- κ. μοντ. 

µων καὶ Ιουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνον, 
' ν, 

Οπγαίίο πποπῖαπα (ερρ. ὃ ---Ί). Οµπβκκποναπι Ργβοπιῖα θἱ Ο(Ποῖδ. 
1,ορὶ» ἀϊνίπορ νους τα(ῖο. Ῥταθοθρία ἆθ Ἱοπιὶσίάϊο, τθοοποαίοπο, 

αἀω]ιρτίο,. ἀϊνοτᾶο, ατο]αταπάο, {81ἱ90Π6, 8Πποσθ πουίπο, 

ἸΙδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος ος, 
αὐτοῦ, προσῇλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἀνοίξαρ τὸ 
στόμα αὐτοῦ ἐδίδασχεν αὐτοὺς λέγων 3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ το 5, 
πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανών. 4 μακάριοι . 
οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν. ὅ μακάριοι οἱ 
πονθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 6 μακάριοι οἱ πεινών- 
τος καὶ διψῶντος τὴν δικαιοσύνη», ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 

87 µακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται, ὃ µακάριοι 
Φ οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θοὺν ὄψονεαι. Ὁ µακάριοι 
10 οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. {90 µακάριοι 

οἱ δεδιωγµένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστῖν ἡ βασιλεία 
14 φών οὐρανῶν. 34 µακάριοέ ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσι ὑμᾶς καὶ (ο, 35” 

διώξωσιν καὶ εἴπωσιν καθ ὑμῶν πᾶν πονηρὸν ὄνεκεν ἐμοῦ. 
42 12 χαΐρετε καὶ .ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς ἵ5 5, 

οὐρανοῖς' οὕτως 7ὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμών. 
13 15 “γμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς 119) ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ὃν το 1, 

τόι ἁλισθήσεται; εἷς οὐδὲν ἰσχύει ὅτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω κα- Μο ὁ, ὃο 
44 ταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 Υμαῖς ἐστὰ τὸ φῶς τοῦ κὀ- 
16 σμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους αδιμόνη᾽ 16 οὐδὲ ει... 

καίουσιν λύχεον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον αλλ ο εν 11. 
10 ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰχία. 16 οὕτως 

λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώήων, ὅπως ἴδωσιν 
ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν εὺν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς 

17 οὐρανοῖς. 17 Μῆ νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν »όμον ἢ 
18 τοὺς προφήταρ' οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι, “6 ἁμὴν 1ο 16,11. 

γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ ὁ οὐρανὸς καὶ 1 γῆν ἰῶτα ὃν ἢ 
µία κεραία οὐ μῇ παρέλθῃ ἀπὺ τοῦ νόµον, ἕως ἂν πάντα γένη- 

19 ται. 1δὺς ἐὰν οὖν λύσῃ µίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἑλαχίστων 
καὶ διδώξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστορ κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς δ) ἂν ποιῄσῃ καὶ διδάξη, οὗτος µέγας 

20 κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 30 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι. 
ἑὼν μὴ περισσεύσῃ ἡᾗ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον εῶν γραμματέων 

ὢ δι ὃν ϐϱ) 5 μὲ 

3 
ο ου ο - « . -. 

24. καὶ δαιµοφιζυµένους 
Ῥ, 4. µακ. οἱ πενθ. ὅτι αὖε. παρακληθ. δ. µακ. οὗ πρᾳεῖς ὅτι α. 

κληρ. τ. γῆν 11. εἴπωσι πᾶν πονηρὺὸν ῥῆμα καθ) ὑμῶν φευδόµενοι 
12. 16. 19. οὕτω 19. βληθῆναι ἔξω καὶ καταλατιῖσθαι 



| 
| 

ΝιττΤΠ. δ, 21. ως 42. ν ή 

καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε ος την βασιλεία» τῶν οὐρανῶν, Ὅ τσ, 21 Ἠχούσατο ὅτι ἐῥήδη τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φοναύσεις᾿ ὃς δ' ἂνλι 
φονεύσῃ, ἔνοχος ὅ ἔσται εῇ αρίσει. 23 ἠγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶρ ὁ 22 
ὀργιζόμερος τῷ ἀδελφφ αὐτοῦ ὄνοχορ ἔσται σῄ κρίσει' ὃς δ ἂν 
εἶπῃ τῷ ἀδεἸφῷφ αὐτοῦ Σακά, νοχος ὅσται εῷ σννεδράφ᾽ ὃς ὃ᾽ 
ἂν εἰπῃ Μωρέ, ὄνοχος έσται ες τὴν }έενναν τοῦ πυρός. 35 ἑὰν 23 
οὖν προσφέρῃς εὸ δφῷρόν σου ἐπὶ τὸ Θυσιαστήριον κἀχεῖ μνησθῇς 
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ὄχει τι κατὰ σοῦ, 138 ἄφος ἐκεῖ εὺ δῶρόν σου 2ἱ 
ἔμπροσθεν τοῦ Θυσιαστηρίου καὶ ὅπαγε πρῶτον διαλλόάγηθι εῷ 

εο 13, ' ἀδελφῷ σου, καὶ «τότε ἐλθὼν πρόσφερο εὺ δώρόν σου. 35 ἶσθι 2ὔ 
οὐνοῶν τῷ ἀντιδίκφ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ με αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ' 
µή ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντείδικορ τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε πα- 
ϱαδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εὖ φυλακὴν βληθήσῃ. 25 ἁμὴν λέγω σοι, 26 
οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 

Ἔετο, 37 ᾿Ἠκούσατα ὅτι ὀθήθη Οὐ µοιχεύσεις. 35 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 27 18 
πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῖσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν 

μον Ἡς αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 39 εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σον ὁ δεξιὸς 29 
σκανδαλίςει σα, ὄξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" ̓ συμφόροι γάρ σοι 
να ἀπόληται ὃ ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῆ 
δέ Τέονα». 50 καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκαρδαλίοι σε, ἔκκοψον 30 
αὐτὴν καὶ βαλε ἀπὺ σοῦ΄ συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν 

Όναωα, μελών σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εὔ γέενγαν ἀπέλόν. δι Ἔν. 348 
δη δέ Ὃς ἆ ἂν ἀπολύσῃ τὴν }υναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστά- 

1,5. σιον. ὃ2 ὁγὼ δὲ λέχω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολόσῃ την }υναῖνα αὐτοῦ 3 
1ο. παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι , καὶ ὃς ἑὰρ 

τε16,1. ἀπολελυμένη» γαµήσῃ, μοιχᾶται, ὃδ Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη 33 
«εεχο,1. τοῖς ἀρχαίοις Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δδ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρ- 
«ριχμι. Χους σου. ὃ4 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως' µήτο ἐν τῷ οὐ- 34 

ρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ Θεοῦ" δὺ µήτε ἐν τῇ }ῆ, ὅτι ὑποπό- 5ύ 
διόν ἐστιν κῶν ποδῶν αὐτοῦ" µήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλιο 
ἐσεῖν τοῦ μεγάλου βασιλέως ὃ6 μήτε ἐν εῇ κεφαλῇ σου ὀμόσηῃς, 30 

165, 1, ὅτι οὗ δύνασαι µίαν τρίχα λευνὴν ποιῄσαι ῇ μέλαιναν. ὃ7 ὅσται δΊ 
δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὗ οὔ) τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐν τοῦ 

Ἔται, πορηροῦ ἐστιν. 98᾽ Ἡκούσατε ὅτι ἐ ήθη Ὀφδαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλ- 386 
τες Ἡ, μοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντορ. ορ ἐγὼ δὲ λόγω ἐμῖν μὴ ἀρειστῆναι 99 

τῷ πονηρῷφ ἆλλ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα σον, 
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλη» 4 καὶ εῷ θέλονεί σοι κριθῆναι 40 
καὶ τὸν χιτῶρά σον λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἑμάτιον 44 καὶ 4 

1ο8, 99. ὅσειρ, σε ἀγγαρεύσδι µίλιον ἕν, ὕπαγα ματ αὐτοῦ δύο. 'ΑΣτῷ {2 
αὐοῦντέ σε δύς, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ 

πες . 

ἐῤῥέθη 22. ὀρχιζόμ. τῷ ἀδ. αὖτ. εἰ 2ὔ. ἕν τῇ ὁδῷ μετ αὐτοῦ 
: ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις 28, ἐπιθυμῆῇσαι αὐτῆς ᾖθ. βληθῆ εἰς γέενναν 
5]. ἐῤῥέθη δὲ ἱ ὅτι ὃς 3δ. µοιχενθῆναες: μοιχᾶσθαι 30. τρίχα λευκ. ἢ 
μέλαν». ποιῆσαι ὃἹ. ἵτω ῥ8. ἀφέθη 99. σου σιαγόνα 4β. δὃός: δίδου 



8 ΜΑΤΤΗ. 5, 49. --- 6, 192. 

ἀ8 ἀποστραφῇς. 45 Ἡκούσατε ὅτι ἐδήδη -“γαπῄσεις τὸν πλησίον .λον 9, 
44 σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ὁ ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε [ος 33». 

τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχοσθα ὑπὲρ τῶν διωκόρτων ἡμᾶς 

4ὔ 4ὔ ὅπως 7ένησθε νἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν 
ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει , 

έ6 ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 39 ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶν- 
τας ὑμᾶς, τίνα μισθὺν ὄχετο; οὐχὶ καὶ οἱ εελῶναι οὕτως ποιοῦ- 

ἐ7σιν; ἀ]καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν µόνο», τί πδρισ- 
48 σὺν ποιεῖτο; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι»; 38 ἔσεσθε οὗ, οι], 

ὑμεῖς τέλειοι ὧς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τάλαιός ἐστι». 

ῬΙ. 

- Ριουίς ροπυΐπαπι οχθχοϊσπα, θγοραΒοπθ ΒΡῖΒ, Ῥγθυβίίοπθ (ογαξίο 
ἀοπιπίσα), Ἰθ]απῖο. Ὀ]ϊν]μαρ νθγ8θ νθσασπθ ϱοἱ]οϊίαάο οί ουσ. 

| Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνη» ὑμῶν μῇ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
τῶν ἀρθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς' εἰ δὲ µή 7ε, μισθὺν 

2 οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 3 ὅταν οὖν 
ποιῇς ἐλεημοσύνη», μῇ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑπο- 
κριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως 
δοξασθώσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸ» 

ὃ μισθὸν αὐτῶν. ὃ σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀρι- 
ἆ στερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σον, 4 ὅπως ᾖ σον ἡ ἐλεημοσύνη ἐν 

τῷ κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει 
ὅ σοι, ὅ καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί" ὅτε 

φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν 
ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανώσιν τοῖς ἀνθρώποις. ἁμὴν 

ὁ λέγω ὑμῖῶ, ἀπέχουσιν τὸν μισθὺν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, 
εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι 
τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν 

Ἰ τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι. 7 Προσενχόμαροι δὲ μὴ βαττολογήσητα 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί; δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ. αὐτῶν εἶσα- 

8 κουσθήσονεαι. δμὴ οὖν ὁμοιωθῆτο αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ες 1η, 
Φ ὑμῶν ὧν χροίαν ὄχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰῆσαι αὐτόν. 3 οὕτως οὖν 

προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω 
10 τὸ ὄνομά σου 19 ἐλθέτω ᾗ βασιλεία σου γενηθήτω τὸ θέληµά 
41 σου ὧς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς 14 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
12 δὺς ἡμῖν σήµερο» 312καὶ ἄφες ἡμῖ τὰ ὀφδιλήματα ἡμῶν», ὥς 

44. ἐχδροὺς ὑμῶν: αάᾶ εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε 
τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς ... ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαξόντων ὑμᾶς καὶ διωκ,. ὑμ. 
4θ. οὕτως, τὸ αὐτό 4]. ἐθνικού; τελῶναν... τὸ αὐτός οὕτω 4δ. ὥσπερ 
ὁ πατ. ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 

ῬΙ. 1. οτι δὲ ρεΐαν ... δικαιοσύνην: ἐλεημοσύνην 4. αὐτὸς ἄπο- 
δώσεν σοι ἐν τῷ φανερῷ ὅ. προσεύχῃ, οὖκ ἔση ... ὥσπερ ... ὅπως 
ὄν ... ὅτι ἀπέχουσι ϐ. δὰὰ ἵπ Ἀπθ. ἐν τῷ φανερῷ 10, ἐπὶ τῆς γῆς 
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καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις. ἡμῶν 1 καὶ μὴ εἰσονέγκης 15 
μια, ἡμάρ εἰς πδιρασµόν, ἀλλὰ ὗῆσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 1) Εὰν 14 
κ, γὰρ ἀφῆτο τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 

καὶ ὑμῖν ὁ πατηρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος" 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς 15 
ἀφθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμών ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶ». 
16 Ὅταν δὲ ηστεύητε, μὴ Ἰόεσθε ὥς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί" 16 
ἀφανίζουσιν 7ὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανώσιν τοῖς ἀν- 
θρώποις ηστεύοντες.. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν 
αὐτῶν. {7 σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ 1 
πρόσωπό» σου »ήψαι, 189 ὅπως μὴ.φαρῆς τοῖς ἀνθρώποις ηστεύων 18 
ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἑἕν εῷ κρυφαίφ' καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέ- 
πων ὃν τῷ κρυφαίφ ἀποδώσαι σοι. 19 Μὴ θησαυρῶετε ὑμῖν θη- 19 
σαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίοαι, καὶ ὅπου 

1ο14, Κλέπται διορύσσουσι καὶ πλέπτουσυ 30 θησαυρίετε δὲ ὑμῦ 20 
Φησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίει, 
καὶ ὅπου κλόπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσι». 3 ὅπον γάρ 24 

ες 1, ἐστιν ὁ θησανρός σου, ἐχεῖ ἔσται καὶ ᾗ καρδία σου. 22 Ὁ λύχνος 2. 
τοῦ σώματός ἐστι ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου 

| ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται' 35 ἐὰν δὲ ὁ 23 
| ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σποτεινὸν ἔσεαι. εἰ 
1119. οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἑστώ, τὸ σκότος πόσο». 34 Οὐδεὶς 24 

δύναται ὃνσὶ κνρίοις δουλεύει ἢ γὰρ τὸν ἕνα 'µισήσει καὶ τὸν 
| ἕκερο» ἀγαπήσαι, ᾖ ἑνὸρ ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονή- 
πρ], σι. οὗ δύνασθε θεῷ δονλεύειν καὶ µαμωνᾷ. 36 4ιὰ τοῦτο λέγω 2ὔ 

"ἡμῖν, μῇ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι 
| ὑμῶν τέ ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς εροφῆς καὶ 

τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 326 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρα- 26 
νοῦ, ὅτι οὗ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνώγουσιν εἰς ἆπο- 

1 5. θήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ερέφει αὐτά' οὐχ ὑμεῖς 
μᾶλλον διαφέροίτε αὐτῶν; 31 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται 2] 
προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχνν ένα; 28 καὶ περὶ ἐνδύμα- 28 
τος εί μεριμνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρύα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνου- 
σι» οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθονσιν. 329 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σο9λο- 29 
μὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 90 εἰ δὲ 30 
τὸν χόρτο» τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὅντα καὶ αὔριον εἷ κλίβανον 
βαλλόμενο» ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιόγνυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 
ὀλιγόπιστοι; δἱ μὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντες Τΐ φάγωµεν ἢ τίδ 
πίωµε» ἢ εί περιβαλώµεθα; ὀλπάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη έπιζῃ- 32 
τοῦσιρ' οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χοΐξετε τούτων 

2. ἀφίέερεν 19. θὰ 1 ἵπ βπο ὅ ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία. καὶ ἡ δύναµις παὲ η 
δόξα εἰς τοὺς ἀιῶνας. ἁμήν. 15. ἀνθρώποις: δάἁ τὰ παραπτώματα αὖ-- 
εὖν 10. ὥσπερ ... ὅτι ἀπέχουσι ... ἐν τῷ κρυπτῷ Ὀἱς 21. σου Ρί8: 
ὑμῶν 24. µαμμωνᾷ ᾖῥ2ὔ. φάγητε; θὰ καὶ τὶ πίητε ᾖ2δ. αὐξάνει' οὐ 
εοπιᾷ οὐδὲ νήθει ὃλ. ἐπιζητεξ 

τσ -- 
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39 ἁπάντων. ὃδζηχεῖτε δὲ πρῶτον τὴν δικαιοσύνη» καὶ τὴν βασιλείαν 
34 αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῦ. 34 μὴ οὔν µεριμνή- 

σητε εἰς τὴν αὔριον ᾗ }ὰρ αὔριον µεριμνήσει ἑαυτῆς. ἀρκοτὸν 

"τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 
ΥΠ. 

Βεαθυθρία 4 ]αάσθαπάο σἳ οῬἰταάρπἆο αὈθάπεπαϊ, ἵπ Ρεθοβᾶοπο 
Ροχορναταπά:, τῖδηι ροσαἰοῖθὶ ϐἈ]ροβᾳαθ ἀροίοσθς δαυρπᾶ!. Ύοταρ 

{α]εθοααθ Ρἱθίας οὐ ραρίοπίαρ ἀιρωίπιρη. 

2 Μη κρίνετε, να μὴ κριθῆτε. 2ὲν ᾧ }ὰρ κρήμµατι κρίνετα πρι 
3 θήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρφ μεερεῖτε µετρηθήσεται ὑμῖν. ὃδτί δὲ νο 6, 

βλέπαις εὺ κάρφος τὸ ἐν ἐῴ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, εν δὲ 
4 ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; Δἢ πῶς ἐρεῖρ τῷ ἀδελφῷ 

σον “άφες ἐκβώλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ 
δ. ᾗ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; δὐποκριτά, ἔκβαλε πρώτον ἐκ τοῦ 

ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκό», καὶ τότε διαβλάψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρ- 
ὁ φος ἐκ τοῦ ὀφθ αλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σον. ὁΜὴ δώτε τὸ ΄ἅγιον 

τοῖς αυσέν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίέτας ὑμών ἐμπροσθον τῶν 
χούρω», μή ποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν 

Ἱ καὶ σεραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. Ἰ.4ἠοῖτα, καὶ δοθήσεται ὑμῖν" ἵὸ 1, 
8 ζητεῖεε, καὶ εὐρήσετε κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. ὃ πᾶς γὰρ: 

ὁ ών λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρσδοντι ἀνοι- 
9 γήσεται. θῇ τί ἐξ ὑμῶν. ἄνθρωπος, ὃν αἰήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
10 ἄρτο», μὴ λίθον ἐπιδῶσει αὐτῷ; 10 καὶ ἐχθὺν αἰσήσει, μὴ ὄφον. 
14 ἐπιδώσει αὐτῷ; 11εἱ οὖν ὑμεῖρ πονηροὶ ὄρτες οἴδατο δόµατα 

ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳφ μᾶλλον ὁ πατήρ ὑμῶν. 
13 ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αὐτοῦσιν αὐτόν. 12 Πάντα τε ο, ει. 

οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἕνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ 
ὑμεῖς ποιοῖεε αὐτοῖρ οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 

19 19 εἰσέλθατε διὰ τῇο στενῇς πύλης" ὅτι πλατεία ἡ πόλη καὶ οὐρύ- ιο 13, η 
χωρος ᾗ ὁδὸρ | ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπούλδιαν, καὶ πολλοί εἶσιν 

1 οἱ εἰσερχόμεοι δὲ αὐτῆς' 14 ὅτι στονὴ ᾗ πύλη καὶ τοθ]μμένη ἡ 
ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα οἱ; εὖν ζωή», καὶ ὀλέγοι εἰσὶν οἱ δὐρίσκοντες 

ε”΄ 1δ αὐτή». 16 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶ», οὗτινες ἔρχον- 
ται πρὸς ὑμῶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἶσιν λύκοι 

16 ἅρπαγες. 18 ἀπὸ τῶν καρπών αὐτῶν ἐπιγρώσεσθα αὐτούς, µήτειο ε, εἰ. 
συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανρθῶν σταφυλὴ» ἢ ἀπὸ τριβόλοον σῦκα; 

11 17 οὕτως πᾶν δένδρο» ἀγαθὸν ' καρποὺς ναλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σα" μα. 
16 πρὸ» δένδρο» καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ 186 οὐ δύναται δόνδρο» 

ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ, οὐδὲ δένδρον σαπρὸ»ν καρποὺς. 
19 καλοὺς ποιεῖν. 19 πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸ» καλὸν ἐκκόπτε- μι ο, 1ο. 

35. τὴν βασιλ. «οὗ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιρσύν. αὐτοῦ 34. µεριρν. τὰ ἑαυτῆς 
γ1. 2. ἀντιιετρηθήσεται ὔ. τὴν δοχὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλᾳ. σου. 6. κα- 

ταπατήσωσιν ϱ. ᾖ εἰς ἐστιν ... ὃν ἑὼν αὐτήσῃ 10. ἤ κα; καὶ ἐὰν 
».. αἰτήσῃ 19. εἰσέλθετε ῖ 
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ται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 30 ἄρα 7ε ἀπὸ εν καρπών αὐτῶν 20 

υἐπιγρώσεσθε αὐτούς. 11 Οὐ πᾶς ὁ λόγων μοι Κύριε κύρια, εὐσε- 2ἱ 
“λεύσεται εἰς τὴν βασιλεία» τῶν οὐρανῶν, ἆλλ ὁ ποιῶν τὸ θέ. 
λημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖρ, ἈἌπολλοὶ ἐροῦσίν 22 
μοι ἐν ἔκενῃ εῄ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ὀπροφη- 
εεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαµιόνια ὀξεβάλομον, καὶ εῷ σῷ 

1914, 11. ὀρόματι δυνάµοιρ πολλὰς ἀποιήσαμεν; 29 χαὶ τότα ὁμολογήσω 23 

πη μα 

με 1, 34 
ιο 6, 34 

Νο 1, 

Ι.ο 8, 
11-14. 

αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἄγνων ὑμάς᾽ ἀποχωρεῖα ἀπ ἐμοῦ οἱ έργα- 
«ζόμενοι τὴν ἀνομία». 0 Πᾶς οὖν ὅσει ἀκούει μον τοὺς λόγους 1 
τούτους καὶ ποιαῖ αὐτούς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίκφ, ὅσεις 
ᾠκοδόμησεν εὖν οὐκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτρα». 35 καὶ κατέβη ἡ 2ὔ 
βροχὴ καὶ ᾖλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέ- 
ποσαν εῇ οὐκίκ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ὄπεσεν σοθεµελίωεο γὰρ ἐπὶ τὴν 
πέεραν. 35 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων µου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ 20 
ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρί µωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὖ- 
εοῦ τὴν οὐκίαν ἐπὶ εὖν ἅμμον. 31 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον 2] 
οἱ ποταμοί καὶ ἔπνευσων οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἶκίᾳ 
ἐχείῃ, καὶ ὅ ἄποσον, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἴησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 28 
ἐξοπλήσσο»το οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῆ αὐτοῦ. 20 ἦν 7ὰρ διδόσκων 39 
αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ὄχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γθαμματεῖς αὐτῶν. 

ΥΙΗΠ. 
Βαραπίας Ίθδρτοδίβ, Ῥατα]γίίσαρ οθηθωσἰοπ]Β, βοοτας Ῥοΐτι αἶῆᾳπο 
αορτοᾶ. Αρίίας οσσι βθοαχῖ γο]οπῶδραβ, θδἀκίας (θβιρθείλς, πλοτρίίας 

ἀκθειοῦυπι Ἰηρθία ροχοοσυτα ϱᾳτοςσ. 

Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ 1 
ὄχλοι πολλοί. 2καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσε]θὼν προσεκύνει αὐτῷ 
λέγων Κύριε, ἐὰν θέλης , δύνασαί µε καθαρίσαι. 3 καὶ Σκτείνας κ) 

τὴν χεῖρα ἤφατο αὐτοῦ λέγω» Θέλω, καθαρίσθηει' παὶ εὐθέως 

1 

ουν14,.. ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα, Ά καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿}ησοῦς Ὅρα ϐ 

1.6 Ί 
1-19. 

μηδενὶ εἶπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαντὸν δεῖδον τῷ ἑδροῖ , καὶ πθοσέ- 
νογκον τὸ δώρο» ὃ προσάταξον ΠΜωυσῆς ερ µαρτύριον αὐτοῖς. 

Εἰσαλθόντι δὲ αὐτῷ δές Καφαρναούμ, προσήλθεν αὐτῷ 
ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν ὅὃ καὶ λέγων Κύριε, ὁ παῖς µου 
βέβληται ἐν τῇ οἶκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασαριζόμενος. Ἰ λέγει 
αὐτῷ ᾿Εγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Όκαὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκα- 
τόνταρχος ἔφη Κνριε, οὐκ εἰμὶ ἑἐπανὸς ἵνα µον ὑπὸ τὴν στέγην 
εἰσέλθῃς ἀλλὰ- µόνον αἰπὲ λόγΦ, καὶ ἰωθήσεται ὁ παῖς µου. 
Όκαὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εὖμι ὑπὸ ἑξουσία», ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν 9 

ο». -ἲἳ ὁ ὅι 

21. Οµι εοῖς 22. προεφητεύσαµεν Ἅᾖ3ὔ. προσέπισον Ἅᾖ26. τὴν οἰκίαν 
αὐτοῦ 328. συνετέλεσεν 29. οπι αὐτῶν 

γΠι. 2. ἐλθών ὃ. ὁ ᾿]ησοῦς λέγων ᾖἆ. προσένεγκε ..9 :Μωσῆς 
δ. εἰσελθόντι δὲ τῷ ̓ 1ησοῦ εἷς Καπερναούμ ἸΊ. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 1η- 
σοῦς δ. εἰπὲ λόγον 
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στρατιώτας, καὶ λέγω σούτφ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ 
ἄλλφ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλφ µου Ποίῃσο» τοῦτο, καὶ 

10 ποιεῖ. 10 ἀκούσας δὲ ὁ ᾿ησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἆκο- 
λονθοῦσιν -ἁμῆν λέγω ὑμῖν, παρ οὐδενί τοσαύτην πίσειν ὃν τῷ 

11 Ἱσραὴλ εὗρον,. 33 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ το 13, 
δυσμῶν ἤξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονεαι μετὰ “4βραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ 

12 καὶ Ἰακὰβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' 13 ϱἱ δὲ υἱοὶ τῆς βα- 
σιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ὀξώτερον" ἐκεῖ ἔσται ὁ 

18 κλανθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόνεων. 15 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς 
τῷ ἑκατοντάρχῃ παγε, ὧς ἐπίστευσας γδνηθήτω σοι καὶ ὤίθη 
ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

1 Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς αἲς τὴν οἰὗκίαν Πέτρου αἶδεν εὖν πὸν- Νε 1, 
16 θερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πνρέσσουσα». 15 καὶ ἤψατο τῇς χει- ἵο 

ϱὸφ αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός καὶ ἠγέρθη, καὶ διη- 
16 κόνει αὐτῷ. 19 ὀψίαρ δὲ γενοµέγης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιµονι- 

ζομένους πολλούς, καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας 
17 τοὺς κακῶς ὄχοντας ἐθεράπευσεν. 17 ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν “κ. ο... 

διὰ Ἡσαῖου τοῦ προφήτου λέγοντος «4ὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν 
: ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἑβάστασε». 
16 ἍΛ᾿Ιδῶν δὲ ὁ ̓ Γησοῦς πολλοὺς ὄχλους περὶ αὐτὸν ἐχέλευσεν ἆπελ- Νο . 15. 
19 θεῖν εἰ εὸ πέραν. 19 Καὶ προσελθὼ» εἷς Ἰθαμματεὺς εἶπεν. ἵο 
20 αὐτῷ 4ιδάσκαλε, ἀκολονθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ. 20 καὶ λόγει 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς «4ἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηρῶσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 

21 ποῦ τὴν κεφαλὴν κλώῃ. 34 ἕτερος δὲ τῶν μαθητών εἶπεν αὐτῷ 
Κύριε, ἐπίρεψόν µοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα 

22 μου. 322 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς λάγδι αὐτῷ -4κολούθει µοι, καὶ ἄφες τοὺς 
νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαντῶν νεκρούς. 

25 Καὶ ἐμβάνει αὐτῷ δἰς πλοῖο», ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ µαθηταὶ να. 
24 αὐτοῦ. 3 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς µέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστα αα--ε. 

τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε». 
2ὔ 16 καὶ προσελθόντες ἤγειρα» αὐτὸν λέγοντερ Κύριε σώσο», ἀπολ- 
26 λύμεθα. 36 καὶ λέγει αὐτοῖς Τέ δειλοί ἐστε, ὁὀλιγάπιστοι; τότε 

ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο 
27 γαλήνη µεγάλη. 27 οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποεαπός 

ἐστιν οὗτος, ὅτι οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσι»; 
6 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰ τὴν χώραν τῶν Γαδαρη- Μο 5, 

νῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν µνηµοίων ἐξερ- ἵαδ, 
χόµενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς 

---ρῦ-. -- 

ο οὐ. 

10. ὑμῶν, οὐδὲ ἐν τῷ ̓ Ἱσραὴλ τοσαύτην πίστ. εὗρον 19. ἑκατοντα ϱ- 
χω. .. Ὕπαγε, καὶ ὡς ... ὁ παῖς αὐτοῦ 16. αὐτῷ: αὐτοῖ 24. τῶν 
μαθης. αὐτοῦ 29. λέγω: εἶπεν 93. εἷς σὺ πλοξον 20. προσελθόντες: 
αάά οἱ μαθηταὲ αὐτοῦ ... σῶσρν ἡμᾶς 2]. ὅτι καὶ οἱ «.. ὕπα- 
κούουσιν αὐτῷ 39. Γαδαρηνῶν: Γεργεσηνῶν 

9 



ΜΑΤΤΗ. 8, 29. --- 9, 14. 15 

ὁδοῦ ἐκείνης. 319 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν καὶ σοέ, νὲὲ 19 
τοῦ Φεοῦ; ἦλθερ ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; δ0ᾖν δὲ 30 
μακρὰν ἀπ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκοµένη. 93 οἱ δὲ 88 
δαίµονες παρεκάλου» αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστει- 
λον ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. ὅὰ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑπά- 32 
γετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰ τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων' 
καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ᾗ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ 
εἷς τὴν θάλασσα», καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 35 οἱ δὲ βό- 33 
σκοντερ ἔφυγο», καὶ ἀπελθόντερ εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα 
καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξζλθεν δὲ 
εἰς σννώντησι» τῷ ᾿ησοῦ, καὶ ἰδόντερ αὐτὸν παρεκάλθσαν ὅπως 
µεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων ἀαὐτώ». 

ΙΧ. 
Φαπαπᾶο Ρατα]γίίοο. οοπἀάοπθπές Ῥθορβίι. Ῥουβίας Μαίλαρθυ8. 
Ὀιεαρα] θεα πηος Ἰθ]απαπίθρ. ὨΕἰία οαῑτὶ τοἀϊνἰγᾶ οἱ πυ]]ος 

βαπριἱηθ Π1θηβ. Ώπο ορθοῖ θ6 ππίαθ. Ἀίθεβοσαπι ρα οἰί8β. 

Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διδπέρασε», καὶ ᾖλθεν εἰς τὴ» ἰδίαν ! 
πόλιν. 3 καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλντικὸν ἐπὶ κλύης βε- 2 

. , 4 οἱ ε 24ί ” ι , » ” - 
βλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ιησοῦς την πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παρα- 
λντικῷ Θάρσει, τέκνο» ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. ὃ καὶ ἰδοὺ 3 
τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ. Α καὶ 4 
ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν Ἵνα τί ἐνθυμεῖσθε 
πονηθὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμών; ὅτί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερο», εἰπεῖν ὅ 
᾽4φέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἤ εὐπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει; ὃ ἵνα ϐ 
δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλντικῷ ᾿Εγερθεὶς ἆρόν 
σου τὴν κλίην καὶ ὕπαγα αἷς τὸν οἶκόν σον. Ἴκαὶ ἐγερθεὶς Ί 
ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ὁ ἰδύντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν ϐ 
ναὶ ἐδόξασαν τὸν θΘεὸν τὸν δόντα ἐξονσίαν τοιαύτην τοῖς ἀν- 
θρώποις. 

Ὅος Καὶ παράγων ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον καθήµε- 9 
02 ἐπὶ α«ὺ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ -4κο- 
λούθει µοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. |0 καὶ ἐγένετο 10 
αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οὐκία, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελώναι καὶ 
ἁμαρτωλοὶ ἑλθόντες συνανέκειτο τῷ ᾿]ησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖρ 
αὐτοῦ. 34 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 14 
4ιὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος 
ὑμῶν; 12ό δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἀὠχύοντες {2 
ἰαεροῦ ἀλλ οἱ κακῶς ἐχόντε,. 15 πορευθέντες δὲ μάθετε τί1ὸ 

20. σοι, ᾿1ησοῦ υἱέ 394. ἀπόστειλον ἡμᾶς; ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν 
ΓΧ. 1. εἰς τὸ πλοῖον 2. σοι αἱ ἁμαρτίαι σου 4. "]νατέ ὑμεῖς ὕ. σου 

αἱ ἁμαρτίαι ... Ἔγειραι 8. ἐφοβήθησαν: ἐθαύμασαν 09. ὁ Ἰησοῦς 
ἐκεῖθεν 11. ἔλεγον : εἰπον 19. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς 



α τς λατ, ο, 1. -- 39. - 
----------τ-- 
ἐστιν Ἔλευς θέλω καὶ οὐ θυσία». οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δι-.Ποις, σ. 
καίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 

1 ΊΤότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες ἄιὰ ῃ 

τί ἡμεῖρ καὶ οἱ Φαρισαῖοι »ἠστεύομεν πολλά, οἱ δὲ µαθηταὶ ο 
16 σοῦ οὗ Ἠσεεύουσιν; 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ̓ 1ησοῦς Μὴ δύνανεαι 

οἱ υἱοὶ τοῦ φυμφῶνος πανθεῖν ἐφ᾽ ὅσον ματ αὐτῶν ἐστὶν ὁ νυµ- 
φίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυμφίος, 

16 καὶ αότό 'Ἠστεύσουσιν. 16 οὐδείς δὲ ἀπιβάλλει ὀπίβλημα ῥάνους 
-ἀγνάφον ἐπὶ ἑματέφ παλαιφ᾽ αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ 

17 τοῦ ἐματίον, καὶ χεῖρον σχίσμα Τένεται. 17 ρὐδὲ βάλλουσιν οἶνον 
νέον εἷς ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µή 7ε, ῥήγοννται οἱ ἀσκοί, καὶ 
ὁ οἶνορ ἐκχεῖεαι, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται ἀλλὰ βάλλουσιν 
οἶνον φέον εἰς ἀσκοὺς κανούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνεαι. 

186 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἰσελθὼν προσε- Με, 
κύνει αὐτῷ λέγων Ἡ θυγάτηρ µου ἄρτι ἐτελεύτησεν' ἀλλὰ ἐλθὼν 1ο 

19 ἐπίθες «τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτή», καὶ ζήσεται. 19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ 
20 ]ησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 320 καὶ ἰδοὺ 

γυνὴ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθον ἤψατο τοῦ 
21 κρασπέδον τοῦ ἑματίου αὐτοῦ" : 34 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαντῇ ᾿Εὰν µό- 
229νον ἄφωμαι τοῦ ἑματίου αὐτοῦ, σωθήσοµαι. 32ὁ δὲ ᾿]ησοῦς 

στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, θύγατερ' ἡ απίσεις σον 
23 σέσωµέν σα. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῇς ὥρας ἐκείης. 35 καὶ 

ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς οἷς τὴν οὐκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἐδὼν τοὺς αὐ- 
34 λητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενο» ἔλεγεν 34 4ναχωρεαῖτε οὐ 

γὰρ ὠπέθανεν τὸ ποράσιον ἀλλὰ καθεύδε. καὶ κατεγέλων αὐ- 
2ὔ τοῦ. 35 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εὐσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χερὸς 
2ὐ αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 36 καὶ ἐξῆλθεν ᾗ φήμη αὕτη ἵο 1, 1τ. 

εἰς ὅλην τὴν 1ή» ἐκεύη». 
21 ᾽ Καὶ παράγονει ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησα» αὐτῷ δύο 
28 τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς, νὶὸς «4ανίδ. 18 ἑλ- 

θύντι δὲ εἰ τὴν οὐίαν προσήλθον αὐτῷ οἱ ευφλοί, καὶ λέγει 
αὐτοῖς ὁ ]ησοῦς Πιστεύετέ ὅτι δύναμαι ποῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν 

29 αὐτῷ Ναί, κύρια». 29 γύτε ἤψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων 
30 Κατὰ τῇ» πίστιν ὑμών γενηθήτω ὑμῖν, δ0 καὶ ἠνεῴχθησαν αἲ- 

τών οἱ ὀφθαλμού" καὶ ὀνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς λέγων Ὁράτα 
«1] μηδεῖς ιωσκέτω. δὲ οἱ δὲ ἐξελθόντες διαφήµισαν αὐςὸν ἐν ὅλη 

τῇ ῇ ἐκείῃ. 
3» Ἅὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄρθρωπον 5. 
35 κωφὸν δαιμονιζύμενον. δὺ καὶ ἐπβληθένεος τοῦ δαιµονίου ἐλά- 

λησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες . Οὐδέποτε 

1ο τμ πα 

49. ἔλεον... ἀλλ ἁμαρτωλοὺς εἷς µετάνοιαν 11. ἀμφότερα 18. εἶσελ-- 
θών; ἐλθών ... λέγων Ὅτι 22. ἐπιστραφείς 323. λέγει αὐτοῖς 27. υἱέ 
50, ἀνφχθησων .9. ἐνεβριμήσατο 39. λέγοντες Ὅτι οὐδέποτε 



ΜΑΤΛΤΗ. ϐ, 94. ---α10, 14. 16 
------ ------ ----υ-ο-- 

σ.. ἐφάνῃ οὕτως ἐν τῷ Ἱσραήλ. 8 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν σῷ 53 
ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, 

. Ναὶ περιγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰρ πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 3ὔ 
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας καὶ Θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακέοιν, 

µε ᾱ, 8. 90 (δὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχρίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν 36 
πα ας λ 'ἐσκνλμόνοι καὶ ἐριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, 

Ἱπο ταύτα λάγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὁ μὲν Θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ δΊ 
ἐε 1ο, 3. ἐργάται ὀλίγοι' 38 δεήθητε οὖν τοῦ πυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως 58 

ἐκβάλι ἑργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 

Χ. 

Αροβίοϊοταπι οοπβμάσ, ποπαίηα, Ἱεραίίο δἁ ζαάφθοθ, οβἱαταϊ(θίθβ, 
ογηπβηθηί8. | 

9 ρ ν) , 4 »- ᾿ 
ο. Και προσκαλεσάµενος τους δῶδεκα μαθητας αυτοῦ ἔδωκεν 4 
μεθ, κ. αὐτοῖς ἐξονσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ 

καὶ θεραπεύει» πᾶσαν νύσο» καὶ πᾶσαν μαλακία». 
Μο 3 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐἔσειν ταῦτα πρῶ- 3 
ο τος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ανδρέα, ὁ 0 ἀδελφὸς αὐτοῦ, 

1 ]άκωβος ὁ ὁ τοῦ Ζεβεδαίον καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὺς αὐτοῦ, δφίλιπ- 3 
ο 7ος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαεθαῖος ὁ τελώνης, ἸΙά- 
κωβος ὁ τοῦ ᾽ἀλφαίου καὶ «4εββαῖος, 4 Σίμων ὁ καναναῖος καὶ 4 
᾿]ούδας ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 

Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ̓ ]ησοῦρ παραγγείλας αὐ- ἤ 
τοῖς λέγων Εἰς ὁδὺν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰ πόλιυ Σαμα- 
ρειτῶν μὴ εἰσέλθητα᾽ 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα ϐ 

ιε9, 3, τὰ ἀπολωλότα οἵπου Ἰσραήλ. Ἰ πορενόµενοι δὲ κηρύσσετε λέγο»- Ἱ 
ι “ερ Ἔγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανών. ὃ ἀσθενοῦντας Όερα- 8 

πενετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλά- 
μα, βετα, δωρεὰν δότε. ὃ Μὴ κεήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄρ]νρον μηδὲ 9 
η χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶ», 19 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο 10 
θα. χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥόβδους ἄξιος γὰρ ὁ ἑργάτης 

τῆς εροφῆς αὐτοῦ. 14 εἰς ἦν δ ἂν πόλιν ἡ κώμην εἰσέλθητα, 1 
ἐξετάσατε είς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ µείατε ἕως ἂν ἐξέλ- 
Θητε. 12 εἰσερχόμενοι δὲ εἰ τὴν οἰχίαν ἀσπάσασθε αὐτήν. 12 
19 καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ᾗ οὐκα ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ αὐ- 13 
τήν ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία, ἡ εἰρήρη ὑμῶν πρὸς ὑμάρ ἐπισεραφήτω. 

19,0. 1 καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶρ μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν», 14 
ἐξερχόμενοι ἔξω τῇς οὐκίας ἤ τῆς πόλεως ἐκεύης ἐκτινάξατε τὸν 

30. μαλοκίαν: αάά ἐν τῷ λαῷ 90. ἦσαν ἐκλελυμένοι κ. ἐῤῥιμένου 
Χ. ὁ. καὶ 4εββαῖος: 44 ὁ ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος 4. ὁ Κανανί- 

τῆς ... 69 (Λος ς) ᾿Ιούδας ὁ ̓1σκ. Ἰ. λέγονεες Ὅτι δ. λεπροὺς κα- 

θαρίξετε: δἀἆ νεκροὺς ἐγείρετε 10. ῥάβδον ... ἵπ 8πθ θάᾷ ἐστιν 
13. ἐλθέτω 44. ὃς ἐάν ... οπι ἔξω | . 



1ὔ ΝΑΤΤΗ. 10, 15. --- 96. 
- ο -------- 

1ὔ κονιορτὸν "τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερο» αἱ, ᾱ- 
ἔσται γῇ Σοδόµων καὶ Γομόῤῥας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει 

16 ἐκείνῃ. 39 Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν µέσῳ λύ- ἰο 1ο, 3- 
κων΄᾽ γίνσθε οὖν φθόνιµοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ πε- 

11 ριστεραί, 17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων' παραδώσουσιν ῥ 1, 5. 
γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτών µαστιγώ- ο 

18σουσιν ὑμᾶς' 18δκαὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε αμ. 
19 ἔνεκεν ἐμοῦ, εἰ; μµαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 39 ὅταν δὲ 1» 

παραδῶσιω ὑμᾶς, μὴ µεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε' δοθήσεται 
20 γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείῃ τῇ ὥρα εἰ λαλήσετε' 30 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἑστὲ οἱ 

λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖ». - 
24 31 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατήρ τέ- 

ΚΟ», καὶ ἑπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσο 

23 αὐτούς. Ἄ2καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά 3» 5. !. 
23 μου ὁ δὲ ὑπομείας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 35 ὅταν δὲ 

διώκωσιν ὑμᾶς ἓν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλη ἆμην 
γὰρ λέγω ὑμῶ, οὐ μῆ τελέσητε τὰς πύλεις Ἱσραῇλ ἕως ἔλθη ὁ 

34 υἱὸς τοῦ ἀρθρώπον. 324 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκα- τον, ο 
26 λον οὐδὲ δούλος ὑπὲρ τὸν κύριο» αὐτοῦ. 35 ἀρκοτὺν τῷ μαθητῇ 

ἵνα γένγται ὧς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος 
αὐτοῦ. οἱ τὸν οἰκοδεσπότη» Βεελζεβοὺλ ἐπεχάλεσα», πόσφ μᾶλ-ο 

26 λον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 3 μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς' οὐδὲν ἴς 13, | 
Ἰάρ ἐστι κεκαλυµµένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπεὸν ἴς με .αα. απ 

2Ί ὃ οὐ }ωσθήσεται, 17 ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ 
φωτί' καὶ ὃ εἰς τὸ οὗς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων. 

29 8 καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτενρύντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ 
ψυχή» μὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι' φοβήθητε δὲ μᾶλλον τὸν δυνά- 

29 µαρον καὶ Ψψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 39 οὐχὶ δύο 
στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖεαι; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὗ πεσεῖται ἐπὶ 

30 τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 50 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
31 κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι αἰσί. δ4 μὴ οὖν φοβεῖσθε" πολλών 
32 στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. ὃὰ Πᾶς οὖν ὅστι, ὁμολογήσει ἓν 6, 30. 

ἐμοι ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμ- 
35 προσθον τοῦ πατρόρ µου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 53 ὅστις δὲ 

ἀρνήσηταί µε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπω», ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν 
34 ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µον τοῦ ἓν τοῖς οὐρανοῖς. 34 Μή νοµί- τε 13, 

σητε ὅτι ᾖλθον βαλεῖν εἰρήτην ἐπὶ τὴν γῆν' οὐκ ἦλθον βαλεῖν 
35 αἰρήνην ἀλλὰ µάχαιρα». δὺ ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ “Μιο 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῇ μητρὸς αὐτῆς καὶ 
56 νύμφη» κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς, 36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώ- 

ι6. 

16. Γομόῤῥων 19. παραδιδῶσιν 20. τοῦ ᾿Ισραὴλ ἕως ἄν 26. ἐκάλεσαν 
28. καὶ µὴ φοβηθῆτε ἆ. τ. ἀποκτεινόντων 391. φοβηθῆτε 9. 034 τοῖς 
39. ὅστις ὃ ἄν ... αὐτὸν κᾷγώ ... Οπ4 τοῖς ' 



ΜΑΤΤΗ. 10, ὁ7. -- 11, 19. 17 

µεμ, που οἱ οὐμιακοὶ αὐτοῦ. 37 Ὁ φιλῶν πατέρα ᾗ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 3Ἰ 
οὐκ ἔσειν µου ἄξιος καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

κι 1, οὖκ ἔστιν µου ἄξιος) δ8 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸ» αὐτοῦ 38 

ο ντ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. 389 ὁ εὐρὼν τὴν 38 
ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

Ὃ το ένεκεν ἐμοῦ εὐρήσει αὐτήν. 40 Ὁ δεχόµενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, 40 
καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. 33 ὁ δεχό- 44 
µενος προφίτη» εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψε- 
ται, καὶ ὁ δεχόµενος δύκαιον ος ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου 

χεο, αι. λήμψεται. Αλ καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτή- 4 
θιον Ψυχροῦ μόνο» εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἁμὴν λέγω ὑμῖν», οὐ μὴ 
ἀπολέσῃ τὺ» μισθὸν αὐτοῦ. 

ΧΙ. 

ή ο]ιαηπίφ Ὀβρίϊείαο ἆθ ἸΜεβεία Ἱεραίο. «ἆθθα ἆθ «ονβηπθ ΒΘΙΤηΟ. 
Ὀτριυπι οββρβθΙιο. Ῥαΐθς οε]εὈταίας, αΠ]οὶ ἱηγΙέαηίυς, 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσε» ὁ ᾿]ησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα 
μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσει ἐν 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

το η Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ 3 
Ἀριστοῦ, πεμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὃ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ ὃ 

κ ο» ἐρχόμενος, ῇ ἕτερον προσδοκώμε»ρ; 4 χαὶ ἀποκριθεὶς ὐ ἼἸησοῦς 4 

εἶπεν αὐτοῖς ΙΠορευθέντερ ἀπαγγείλατε Ἰωάν»ῃ ἆ ἀκούετε καὶ 
βλέπετε ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι», λεπροὶ ὅ 
καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσι, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ 

ἄ 

πτωχοὶ σὐαγγελίζονται' ὅ καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδα- ϐ 
Γ 1ος λισθῇ ἐν ἐμοί. 7 Τούτων δὲ πορευοµένων ἤρξατο ὁ ᾿]ησοῦς λέ- 7 

Ίειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου Πέ ἐξήλθατε εἰς τὺν ἔρημον 
θεάσασθαι; κἄλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευύµενον; ὃ ἀλλὰ τί ἑξήλ- 8 
θατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένο»; ἰδοὺ οἱ τὰ 

λ 4 ” 9 - 4 ” ΄ μα. 9 3 λ 4 , 9 

μαλακὰ φοροῦντερ ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. ὃ αλλα τι 
ἐξήλθατε; προφήτη» ἰδεῖν; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερο» 

χ , 10 ,{ , 2 4 τ ’ ᾽ 4 3 λ 0 
181. προφητον. ούτος γαρ ἐστιν περι οὗ γἐγραπται ΊἼδου εγὼ 

χει, α. ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, καὶ κατασκευά- 
4 « , ” ” 14 9 4 ρ ἑ ον 2 σει τῇ» ὁδόν σον ἔμπροσθέν σου. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ 11 

ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶρ μείζων ᾿]ωάννου τοῦ βαπτιστοῦ᾽ 
ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων ἐστὶν αὐ- 

- 42 Σ 4 λ ” ς “ 2 4 νὰ ” 9 4 αι. τοῦ. Ἰ” ἀπὸ δε τῶν ἡμερών Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι 12 
ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν΄ βιάξεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζονσιν 
αὐτη». 39 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόµος ἕως ᾿]ωάννου 19 

ος ντ ος ο ν----------------------- - 

4]. λήψεται 
ΧΙ. ὁ. διά: δύο ἤὕ. καὶ νεκροί; ΟΠ καὶ ἹΤ. ἐξήλθετε δ. ἑξήλ- 

θετε... ἐν μαλακοῖς;: α4ἀ ἑματίοις 9. ἐξήλθετε ... ἰδεῖν; προφήτην; 
10, καὶ κατασκευάσει; ὃς κατασκ. 31. µείζων αὐτοῦ ἐστιν 

Κου, Τ6ει ϱἆ, ΤΗ, 2 

Ν 
οι. --- 



48 ο ΜΑΤΙ. 11, 14. --1δ, 1. 

14 ἐπροφήτευσαν 14 καὶ οἱ θέλετε δόδασθαι, αὐτός ἐσεω Ἡλμας "Μα 0, 
4610 ὁ µέλλων ἔρχεσθαι. 15 ὁ ἔχων ὥτα ἀκουέτω. 38 Τώι δὲ μα απ 

ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτῃ»; ὁμοία ἐσεῖν παιδίοι, καθηµένοις 
11 ἐν ἀγοραῖς, ἅ προσφωνοῦρτα τοῖς ἑτέροι, 17λέγονσιυ Ηθλήσα- 

μεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμε», καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 
18 18ᾖλθεν γὰρ Ιωάννης μήτε ἐσθίων µήτε πύω», καὶ λέγουσιν 1ο 10, 29 
19 4αιμόνιον ὄχει. 19ᾖλθεν ὁ υἱὸς φοῦ ἀρθρώπου ἐσθίων καὶ πί- 

νω», καὶ λέγουσιν ᾿Ιδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οὐοπότης, τε- 
λωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
τέκνο» αὐτῆς. 

20 ΆΤότε ἤρξατο ὀνειδίειν τὰς πύλεις ἐν 'αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖ- 
Ἅλ σται δυνάµεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ µετενόησα». 34 Οὐαί σοι Χοραζεύ, το 19, 

οὐαί σοι Βηθσαϊδάν' ὅτι εἰ ἐν Τύρφ καὶ «Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ 
δυνάµεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖ, πάᾶλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 

29 µετερόησα». 32 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳφ καὶ Σιδῶνι ἀνεκεότερο» 
25 ἔσται ἐν ἡμέρα κρίσεως ᾖ ὑμῖν. 35 καὶ σὺ Καφαρναούμ, ἤ ἕως 

οὐρανοῦ ὑψώθης, ἕως ᾷδου Ματαβήσῃ΄ ὅτι εἰ ἐν Σοδόµοις ἐγε- 
νήθησαν αἱ δυνάµεις αἱ ἐν σοὶ γενόµεναι, ὄμεινι ἂν µέχρι τῆς 

21 σήμερον. Ἅ πλὴν λέγω ὑμῖν ὃτι γῇ Σοδόµων ἀνεκτότερον ἔσται 19, 15. 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σού. 

οὗῦ Ἔν ἐκείνφ τῷ καιρᾷ ἀποκριθεῖς ὁ Ἴησοῦς εἶπεν Ἔξομολο- τε 1ο, 1. 
γοῦμαί σοι πάτερ , κύριθ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνεσῶν, καὶ ἀπεκάλνυψας αὐτὰ νηπίοις' 

2ὐ 22ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 
2] 27 Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός µου, καὶ οὐδεὶς ἔπι- ιε1ο, τα. 

γινώσκδι τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὺν πατέρα τις ἐπιγι- 
νώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι, 

28 25 4εὔτε πρὸς μὲ πάντες οἱ ποπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ 
20 ἀναπαύσω ὑμᾶς. 3 ἄρατε σὸ» ζνγόν μου ἐφ ὑμᾶς, καὶ μά- 

Φετε ἀπὶ ἡμοῦ ὅτι πραῦς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδία, καὶ 
30 εὐρήσετα ἀφάπαυσι» ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 50 ὁ γὰρ ὅυγός µου 

χοηστὸςρ καὶ τὸ φορτίο» µου ἑλαφρόν ἐστι». 

ΧΙΙ. 
βαυῦβέΙ τε]ρίο. Βαηδίας ατὶάα Πιβη8. ᾠθηθίοτίς πιοάθβίία δἱ Πω8Π- 
βυθίπἀο. Αἀτογβασίοσάπι Ῥθοσβίάπη (πι ερέγίέηπι εαποέι) Ιπεκ- | 
Ρἰ8Ρθ. Τρι ὦοπαῬο. Ἐκχεπιρ]α τερῖπαθ απιβίπ οὗ ἀπθπιοπίθοὶ. 

Μαισὶς {γαπαπιαυθ Ιπίεγροθ]]βίο. 

4 Ἐν ὀκείνφ τῷ καιρφ ἐπορεύθη ὁ ὗ Ἱησοῦς τοῖς σάῤβασιν διὰ κε 
τῶν σπορίµων' οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπεύασαν, καὶ {ρξαντο ες], 

19. προεφήτευσαν 14. Ἡλίας, Ἠλίας 1ὔ. ἀκούειν ἀκουέω ᾖ1θ. παι- | 
δαρίοις ἐν ἀγοραῖς καθηµένοις καὶ προσφωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὑτῶν 
17. καὶ λόγουσιν «9 «ἐθρηνήσαμεν ὁ ὑμῖν 2]. Χοραξίν 28. Καπερναοὺμ 
ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα .99 καταβήσῃ: καζαβιβασθήση ... ἐγέ- 
φοντο ... αἱ γενόμ. ἐν σοί, ἔμειναν 369. ἀπέκρυψας 29. πρᾷος 

ο ο -Ὁ ε.α. 



ει 24, 
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τίλλειν στάχνας καὶ ἐσθίθι. 2οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν 3 
1. ᾿ αὐτῷ ᾿Ιδοὺ οἱ µαθηταέ σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν 
19. σαββάεφ, ὃ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησον Δαυίδ, 3 
915 ὅτο ὀπείνασεν καὶ οἱ με αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 4 
οεκ 3, τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τής προθέσεων ἔφαγε», ὃ οὐκ ἐξὸν 

ὦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἑερεῦσιν μό- 
πο, οις δῇ οὐκ ἀνέγνωτα ἐν τῷ »όμφ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἐεεῖς δ 

ο ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτοί είσιν/ 6 λέγω 
δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε. Ἰεἱ δὲ ἐγνώκειτε τί -ᾱ 

«βοαᾱ. ἐστιν Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐὖκ ἂν πατεδικάσατε τοὺς 
ἁναιίουρ, ὃ κύριος γάρ ἐστι τοῦ.σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἆν- 8 
θρώπον. 

κα Καὶ “μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 9 
ιο, 10 χαὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν’ καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 10 

λέγοντες Εἰ ἔξεστιν τοῖς σάββασιν θεραπεύει; ἵνα κατηγορήσα- 
σι αὐτοῦ. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει 11 
πρόβατο» ἕὄν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασι» εἰ βόθυναν, 
οὐχὲ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῦ 32 πόσῳ οὖν διαφέρει ὤνθρω- 12 
πος προβάτου’ ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. 19 τότε 19. 
λέχει τῷ ἀνθρώπῳ Εκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτενεν, καὶ 
ἀπεκατεστάθη ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη. 14 ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι 14 
συμβούλιον ἔλαβαν κα αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι». 

Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησα» 15 
αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας, 19 καὶ 16 
ἐπετίμῆσεν αὐτοῖς ἕνα μµῆῇ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσι 1 ἵνα 11 

να, πληρωθῇ τὸ ῥπθὺ διὰ Ἡσαῖου τοῦ προφήτου λέγοντος 15)]δοὺ 18 
ὁ παῖς μου ὃν ὑρέτισα, ὁ ἀγαπητύς μου ὃν εὐδόχησεν ἡ ᾗ ψυχή 
µου Φήσω εὺ πνεῦμά µου ἐπ αὐτόν, καὶ κρίσυ τοῖς ἔθνεσιν 
ἀπαγγελε 19 οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἓν 19 
ταῖρ πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 30 κάλαµον συντετριµμένον 20 
οὐ κατεάξει καὶ λόνον τυφόµενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς 
φῖκος τὴν κρίσι». 3 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. οἱ 

το], Τύτε προσηνέχθη, αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὺς καὶ κωφός' 23 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν. 
25 καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι μαὶ ἔλεγον Μήτι οὗτός ἐστιν 28 

πε», ὁ υἱὸρ 4αυίδ; 3 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον Οὗτος οὐκ 24 
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια οἱ μὴ ἂν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαι- 

α.. µονίων. 3 εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς Πᾶσα 26 

ΧΠΙ. 3, εἶπον 3. ἐπείν. αὐτὸς καὶ οἱ 4. ὅ: οὕς 6. κείζων Ἰ. ἔλεον 
δ. ἐστι καὶ τοῦ σαββ. 10. ἄνθρωπος ἦν τὴν χείρα 11. Τίς ἔσται ἐξ 

102. τὴν χεῖρά σου... ἀποκατεστάθη 14. οἱ δὲ φαρισαῖοι συμβούλιον 
ἔλαβον κα αὐτοῦ ἐξελθόντες 7. ἵνα: ὅπως 18. εἲς ὃν εὐδόκησεν 
21. καὶ ἐν τῷ 22. ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ κωφὸν καὶ λαλεῖν κ. βλ. 90. εἷ- 
δὼς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς 

λε. 



- 

20 ΜΑΤΤΗ. 12, 26. --- 42. 

ῤ ” »Σ ε - 3 - .. ” ή Λ βασιλεία μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις η 
Ὀ » 2 - 2 « “ 2 [ή 0 4 .»Σς 

20 οἵκια µερισθείσα καθ εαυτῆς οὐ σταθήησεται. και εἰ 9 σα- 

τανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ ἑαυτὸν ἐμερίσθη" πῶς οὖν 
27 σταθῄσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 3 καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελξεβοῦλ 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τι ἐκβάλλουσι»; διὰ 
28 τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν». 28 εἰ δὲ ἐν πγεύματι θεοῦ 

3 3 , 4 ΄ 4 ιό 9» ε ο « ο Αν 

ἐγῶ ἐκβαλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ ὑμᾶς ἢ βασιλεία τοῦ 
29 Θεοῦ. 29 ῇ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἴχιαν τοῦ ἰσχυροῦ 

καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχν- 
ον Ἀ 30 ρόν; καὶ σότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἁρπάσει. 30 ὁ μὴ ὢν µε 

3 3 9 - 3 , 4 ε 4 ΄ 9 3 κ” ἐμοῦ καὶ ἐμοῦ ἐστύν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ σκορπίζει. 
31 91 {ιὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσε- 

. ” 1 ται τοῖς ἀνθρώποις, ᾗ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφε- 
32 Θήσεται τοῖς ἀνθρώποις. 32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ ι.ο 13 ιο, 

« - ”. 3 , » ’ ..” ο. » 3 νιοῦυ του ανῦρωώπον, ἀφεθήῆσεται αυτῷ ος ὃ αν εἰπῃ κατα 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ 

35 τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλον. ὃδ Ἡ ποιήσατε τὸ δένδρο» Μι 1. 
16-16. 

λ ο» Ἆ καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλό», ἢ ποιήσατα τὸ δένδρον ἐξ ὃ, 
3. 44. 

σαπρὸν καὶ τὺν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόὀν ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ 
34 δένδρο» γινώσκαται. 53 γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ 

λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας 
3ὔ τὸ στόµα λαλεῖ. 95 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 9η: ἵς ο, ε5- 

σαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονη- 
36 ροῦ θησαυροῦ ἐκβαλλει πονηρά. ὃδ λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα 

ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδῶσονσιν περὶ αὐτοῦ λόγον 
37 ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 7 ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ 

τῶν λόγων σον καταδικασθήσῃ. 
36 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμµατέων καὶ ὥαρι- 

σαίων λέγοντες «4{ιδάσκαλε, ΦΘέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 
39 39ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς 16, 4- 

σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ 3-33. 
40 σημεῖον ᾽Ἰωνᾶ τοῦ προφήτον. 340 ὥσπερ ὰρ ἡν ᾽]ωνᾶς ἓν τῇ ση 1, Ἱ. 

κοιλίᾳ τοῦ κήτους ερεῖς ἡμέρας καὶ ερεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ 

4Ί τρεῖς νύκτας. «31 ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει 
μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακριοῦσιν αὐτην ὅτι µετε 
νύησαν εἰ τὸ κήρυγμα ᾽]ωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ᾽]ωνᾶ ὧδε. 

49 43 βασίλισσα νύτου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆο Τορθᾶρ Αι πεε 
"ταύτης καὶ κατακρυεῖ αὐτήν' ὅτι ᾖλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς 
γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφία» «Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον «Σολο- 

2]. ὑμῶν ἔσονται κριταἰ 328. ἐγὼ ἓν πνεύμ. Θεοῦ 3290. διαρπάσαε ... 
διαρπάσει ὃδ. καὲ ὃς ἄν ᾖ3δ. ἀγαθοῦ Θησανροῦ: δἀὰά τῆς καρδίας 
... τὰ ἀγαθα ᾖῥθ. ὃ ἐὰν λαλήσωσιν 3δ. ΟἱΠι αὐτῷ 4ἀδ. Σολομώντος 



ας οι ο. .λμ 

..α 1, 
21-26. 

Μο 8, 
31 -ὰσ. 

ἀςα, ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 41 οἶπεν 4Ί ἲς 

' ΜΑΤΤΗ. 19, 43. ---1δ, 11. 21 
μῶνος ὧδε. 49 Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ 43 
ἀνθρώπον, διέρχοται δι ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπανσῳ, 
καὶ οὐχ εὐρίσχοι. Αλ τότε λέγει Εἰς τὸν οἶκόν µου ἐπισερέψω 44 
ὅδεν ἀξῆλδο». καὶ ἐλθὸν δὐρίσκει σχολάξοντα , σεσαρωμένον 
καὶ κδχοσµημένο». 4ὅ τότε πορδύδται καὶ παραλαμβώνοι μεθ 4 
ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτέρα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελ- 
Φόντα κατοικεῖ ἐκεῖ. καὶ γύεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπον ἐκεί- 
φου ᾿χείρονα τῶν πρώτων. οὗσας ἔσται καὶ τῇ ενεᾷ ταύτῃ τῇ 
πονηρᾷ. 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦνεου τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ ᾗ µήτηρ καὶ οἱ 46 

δέ τις αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ᾗ µήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστή- 
πασυ ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 39ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ 48 
λέγοντι αὐτῷ Τίς ἐστιν ᾗ µήτηρ µου, καὶ τίνος εἰσὶν οἱ ἀδελφοί 
µου; 49 καὶ ἐκτείας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 49 
Ί α΄ ΥΝ ε [ο .. ς 2» , µ 50 σ 4 Ἀ 

δίπεν Ίδου ή µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µου στις γαρ αν σ0 

ποιῇ τὸ θέλημα τοῦ πατρός µον τοῦ ἓν οὐρανοῖς, αὐτός µου 
ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστί. : 

ΧΙΙ. 

Ραταῦο]ίο8βθ ΙπβΙΜΙΠΙΟΠΙΑ Ο68188806 οὗ οχοπιρ].. ΈῬαταβο]αθ ἀθ νατίο 
Αρτο, βἀπ]ιθγαίο βοπιῖηθ, ϱτ8πο θἰΠπ8ΡΙίδ, {θγπιθηίο, {Ἡθββμτο, ππβτρᾶ- 

τἱζα, γουτ]οµ]ο. Ἐτοραοθία ἀοπιῖ οοπίθηι6υβ. 

Ἓν τῇ. ἡμέρα ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ ̓ Ιησοῦς ἀπὸ τῆς οὐκίας ἐκά- 1 
4 4 , 9 . ΄ 4 ΣΣ. ἢ κά 1, 9 

ύητο παρα την Φαάλασσαν. και συνηχθησαν προς αὐτορ ὄχλοι 
ῤ σ Σο 3 - 2 ’ ο . ο ς 

πολλοί, ὥστε αὐτορ εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσῦθαι, καὶ πᾶς ο 
” 3 κ] 3 4 « ΄ 8 59 ὁ εν - 4 

ὄχλος ἐπί τὸν αἰγιαλὸν εἰστήκει,. ὃ καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλα 3 
ἐν παραβολαῖς λέγων ᾿Ιδοὺ ἐξῆμλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. 
4 καὶ ἐν τῷ σπείρει αὐτὸν ἅ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 4 
3 , 4 4 ο 9.4 5” »λ Δ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ κατέφαγεν αὐτα. ὃ ἄλλα δδ ἔπεσεν έπι τὰ ὅ 

, σ 3 ο. / .. 3 ῤ 3 , 

πετρώδη ὅπου οὖκ εἶχεν γῆν πολλήν, και εὐθέως ἐξανετειλεν 
4 Ν 4 [ ’ ών ον 6 κα / 4 2 λ 3 

διὰ τὸ µη ἔχειν βάθος ῆς ηλίου δὲ ἀνατείλαντος ἔκαυμα- 6 
τίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχει ῥίζαν ἐξηράνθη. ᾖἸ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἸΊ 
2 ἃ 4 .» 4 ». ς ὁὉ 4 . , 
ἐπι τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν 
αὐτά. ὃ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου καρ- 8 

, α 4 « , ο) ἃ εδ ϐ " , 9 ε ”Ν 

πον, 0 μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, 0 δδ τριάκοντα. 3 ὁ ἔχων 9 
ώτα ἀκονέτο. 

Καὶ προσελθόντες οἱ µαθητοὶ εἶπαν αὐτῷ 4ιὰ τί ἓν πα- 10 
8, ραβολαϊῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 34 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ὅτι 14 

ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶ», 

44. Ἐπιστρέφω εἰς τὸν οἶκόν µου 4θ. Ἔτι δὲ 48. λέγοντι: εἴποντι 
50. ποιήσῃ 

ΧΠΙ. 1. Ἐν δὲ τῇ 3. εἷς τὸ πλοῖον 4. καὶ ἦλθε τὰ πεν. καὶ 
κατέφ. 9. ἀκούειν ἀκουέτω 0. εἶπον 



5 ΜΝΑΤΤΗ. 15, 12. --- 90. ο 

42 ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται, 126 ὅστις 7ὰφ δει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ 135.35. 
περισσευθήσεται" ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ 

49 αὐτοῦ. 19 διὰ τοῦτο ἐν παραβολαϊῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες 
οὐ βλήπουσιν καὶ ἀκούοντος, οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνιοῦσι». 

14 14 καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαῖου ἡ λόγονσα ΜΑ 
«κοῇ ἀκούσατε καὶ οὐ μὴ συνῇτο, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ Άει 38, 

4ὔ οὐ μὴ ἴδητε. 1ὅ ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ 
τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκονσα», καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμ- 
μυσα»' µή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν 
καὶ τῇ καρδίᾳ συνιώσιν καὶ ὀπισερέψωσιν ., καὶ ἑάσομαι αὐτούς. 

16 10 ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλάπουσιῳ, καὶ τὰ ὧτα ἃς 1ο 
17 ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν. {7 ἁμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται 

καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἆ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ 
18 ἀκοῦσαι ἆ ἀκούετα, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 19 ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε 
19 τὴν παραβολή» τοῦ σπείραντος. 19 παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον 

τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιόντος, ὄρχεται ὁ πογηρὸς καὶ ἁρπάξαι 
τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴ» 

20 ὁδὸν σπαρείᾳ. 39 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρεί, οὗτός ἐστιν ὁ 
τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν" 

21 2 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι, γενομένης 
22 δὲ θλίψεως ἤ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 33 ὃ 

δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούω», 
καὶ ᾗ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπρίγει 

23 τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γύεται. 3δὁ δὲ ἐπὶ τὴν καλῆν }ῆ 
σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς͵ ὃς δὴ 
καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ εριά- 
κοντα. 

4 άλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖςρ λέγων «ομοιώθη ἡ βα- 
σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳφ σπείραντι καλὸὺν σπέρμα ἐν τῷ 

2ὔ ἀγρφ αὐτοῦ. 35 ἐν δὲ τῷ καδεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ᾖλθεν ὁ 
ἐχθρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ µέσον τοῦ σίτου, καὶ 

260 ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἑβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίῃσε», 
27 τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 3 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ 

οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας 
28 ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πὀθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 38όὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς 

Ἐχθρὺς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ αὐτῷ λέγουσι Θέλεις 
29 οὖν ἀπελθόντος συλλέξωμεν αὐτά; 39 ὁ δέ φησιν Οὔ, µή ποτε 

συλλέγοντας τὰ ζιζάνια ἐκριξώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτο». 
90 50 ἆ ἄφοτε συνανξάνεσθαι ἀμφότδρα ἕως τοῦ θερισμοῦ καὶ ἐν 

καιρῷ τοῦ Θεριομοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς «Συλλέξατα πρῶτον τὰ 

141. ἀναπλ. ἐπὶ αὐτοῖς 15. συνῶσε ... ἑάσωμοι 3θ. ἀκούει 18. ὁπεί- 
βοντος 22. τοῦ αἰῶνος; 8άἆ τούτου 329. ἐπὶ τὴν }ῆν εὖν καλήν .. . 
συνιών 24. σπείροντι 2ὔ. ἔσπειρε 2]. τὰ ζιζάνια 28, οἱ ὁ δὲ δοῦλοι εἷ- 
πον αὐτῷ 29. ἔφη 90. ἕως: µέχρι... ἐν εῷ καιρῷ ... δήσατε αὐτὰ εἰς δέσµας ' 



ΜΑΤΤΗ. 19, 91. --- 48. 25 
, 4 / ΣΣ 4 4 4 4 ” 3 , 4 

ζιζανια καὶ δήσατθ αὐτα δεσµας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αυτά, τὸ» 
πενδια. δὲ σῖτον συναγάγστε ας τὴν ἀποθήκη» μου. 51 4λλην παρα- ὃἱ 
Γε 15, 

βολὴν ππαρέθηκεν αὐτοῖρ λέγων Ὁμοία ἐσεὶν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν κόκνφ σιάποως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπθιρον ὁ ἓν τῷ 
ἀγρῷ αὐτοῦ. 32 ὃ μικρότερο» µέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὃ2 
ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστὶν καὶ γύνεται δένδρο», 
ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετειὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῖν ἐν τοῖς 

ιε,1ι. χλάδοις αὐτοῦ. ὃδ “άλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία 38 

Κεᾖ,231ο, 

ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἤ» λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν 
ες ἀλούρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 

Ταῦτα πάντα ἐλάλησε ὁ ᾿Ἱησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς 34 
ὄχλοις, καὶ χωρίς παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς δὺ ὅπως πλη- 86 

«5.183. ϱωΘῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος «4νοίξω ἐν παραβο- 
λαῖς τὸ στόµα µου, ἐρεύξομαι κεκρυµµένα ἀπὸ καταβολῆς. 

Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθον εἰς τὴν οὐχίαν. καὶ προσῆλ- 96 
»..” ε 8 3 ω , ε » 4 όον αὐτῷ οἱ µαθηται αυτοῦ λάγοντες Φράσον ἡμῖν τὴν παρα- 

βολήν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. δ1ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ 97 
ρ ] λὸ. ϱ 4 « ει - ὁὸ 9 48, Δ 4 ε σπείρῶ» τὸ καλὸν σπέρµα ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὃδ ὁ δὲ 36 

ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος τὺ δὲ καλὸν σπέρµα, οὗτοί δέσιν οἱ υἱοὶ 
ω ρ ο 4 4 ’ , 3 « ϱ ἳ αν 0 49 « 4 9 

τῆς βασιλείας τὰ δὲ ζιζάνιά εἰἶσι οἱ υἱοί τοῦ πογηροῦ, ὁ δὲ ὸ 
3 4 ε ῤ ει 6 ῤ 4 4 4 

ἐχθρος ο σπείρας αὐτᾶ ἐστιν ὁ διάβολος ὁ δδ θερισμὸς συντέ- 
λεια αἰῶνός ἐστιν, οἱ δὲ Οερισταὶ ἄγγελοί οἷσιν. 40 ὥσπερ οὖν 40 
συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συν- 
τελείᾳ τοῦ αἰῶνος. {1 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἆγ- 43 
γέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ 
σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 34}καὶ βαλοῦσιν 42 
αὐτοὺς εἷς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
ε 4 - 3 0 4δ ᾳ ϱ 2 ῤ 6 ε ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 3ὃ τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὣς ὁ 45 
ἦλιος ἐν τῇ βασιλεία τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὧτα ἀκουέτω. 
“ Ὁμοία ἐστὶν ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ 44 
ἐν τῷ ἀγρῷ, ο)» εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε», και ἀπὺ τῆς χαρᾶς 
αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν 
..» 4ὐ ΄ ε , μα ς ϱ . ς) ν 2 
ἐκεῖνο». ΗΠάλιν οµοία ἐστο ἢ βασιλεία τῶν ουρανῶν ἆν- 45 
θρῶπῳφ ἐμπόρῳ ζητοῦντι παλοὺς µαργαρίας 35 εὐρὼν δὲ ἕνα 46 
πολύτιμο» μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακο» πάντα ὅσα εἶχεν καὶ 
ἠγόρασεν αὐτόν. 47 Πάλυ ὁμοία ἐστὶν ᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 4ἵ 
σαγή»η βληθείσῃ εἰς τὴν θάᾶλασσαν καὶ ἐκ παρτὸς Τέρους συνα- 
Ἰαγούσῃ 4δῆν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸν 48 
αὐιαλὸν καθίσαρτες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη, τὰ δὲ σαπρὰ 

22, κατασκηνοῦν 34. οὐδέν: οὖν 3ὔ. ἀπὸ καταβολῆς: αἀἀ κόσμου 
90. οὐκίαν: αἀά ὁ ᾿]ησοῦς 3]. εὖπεν: αἀά αὐτοῖ 39. τοῦ αἰῶνος 
40. κατακαίεται ... τοῦ αἰῶνος; 8άὰ τούτου Αλ. ἀκούειν ἀκουέτω 

484. Πάλιν ὁμαία ... καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ 4θ. εὑρὼν δὲ: ὃς εὗρών 
18. ΟΠ αὐτήν ... καὶ καθίσαντες ... εἰς ἀγγεῖα 



24 ΜΝΑΤΊΗ. 15, 49. --- 14, 11. 

40 ἔξω ἔβαλον. 39 οὕτως ἔσται ἓν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος' ἑξε- 
λεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ µέσου 

60 τῶν δικαίων 50 καὶ βαλοῦσιν αντοὺς εἰς τὴν κάµυον τοῦ πυρός" 
64 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλανθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. δΊ Συνήκατσ 

«ὅδ ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ Ναΐ Όλὸ δὲ εἶπεν αὐτοῖς 4ιὰ 
τοῦτο πᾶς Ἰθαμματεὺς μαθητενθεὶς εῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπφ οὐκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θη- 
σαυροῦ. αὐτοῦ μαινὰ καὶ παλαιά. 

ὅὃδ Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ι]ησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 

δ4 µετῆρεν ἐκεῖθεν. δ4 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν Ἡς 5, 
αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήσσεσθαι αὐτοὺς καὶ 

ὄδ λέγει Πόθεν τούτῳ ᾗ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάµεις; ᾖὃδ οὐχ 
οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονορ υἱός; οὐχ ᾗ µήτηρ αὐτοῦ λέγεται 
Μαρία καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿]άκωβος καὶ ᾿]ωσὴφ καὶ Σίμων» 

ὅό καὶ Ιούδας; ὄδκαὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς 
57 εἰσώ; πόθεν οὖν τούτφ ταῦτα, πάντα; ὃ] καὶ ἐσκανδαλίοντο 

ἓν αὐτῷ. ὁ δὲ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ ἔστιν προφήτης ὄτιεος το κ, ει 
68 οἱ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οὐκίᾳ αὐτοῦ. ὅ8 καὶ οὐκ ἐποίῃσεν 

ἐκεῖ δυγάµεις πολλὰς διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

ΧΙΥ. 

0αοάθΒ ο οϊαηπίθ Ὀαρμείαρ. Ουίπαιο π]ηρας οἰδῖ ργαεὈῖο 
πιβτΙβαυθ (8]]8θἱ Ιποθβθῖο. Αθρτοίί ἰδοία θβηα 1. 

μιὰν Ἐν ἐκείνφ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀχοὴ» Μος, 
Ἰησοῦ, 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ Οὗτός ἐστιν Ιωάννης ὁ τ.εθ, 1-9. 

βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρών, καὶ διὰ τοῦτο αἱ 
8 δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. δόὁ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν 1ο.,19.. 

᾿]ωάννην ἔδησεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα 
4 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ Ιωάννης Οὐκ ἔξεστίν 
ὅ σοι ἔχειν αὐτήν. ὅ καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν 
6 ὄχλον, ὃτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. Ὁ γενεσίοις δὲ γενομένοις αι, α. 

τοῦ Ἡρώδου ὠρχήσατο ᾗ θυγάτηρ τῆς Ἡρωδιάδος ἐν τῷ µέσῳ 
Ἱ καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρώδῃ, Ἴόθεν μεθ ὄρκου ὡμολόγησερ αὐτῇ 
8 δοῦναι ὃ ἂν αἰτήσηται. δᾗ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς 

αὐτῆς «4ός µοι, φησύ, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλήν Ιωάννου 
ϱ τοῦ βαπτιστοῦ. Ὁ καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὄρκους καὶ 
10 τοὺς συνανακειµένους ἐκέλευσεν δοθῆναι. 10 καὶ πέµψας ἀἄπε- 
44 κεφᾶλισεν Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 3 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ 

ο. 

61. Συνήκατε: ΡΥ86Πι λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς ... Ιναἰ: αἀἁ Κύριε 52. τῇ 
βασιλείᾳ: εἰς τὴν βασιλείαν Ὁδ. ἐκπλήττισθαι ὃὅδ. οὐχὶ ἡ µήτηρ. 
Μαριάμ ... ᾿]ωσήφς: ᾿]ωσῆς δΊ. πατρίδε: θἀὰ αὐτοῦ 

ΧΙΥ. ὃ. ἴδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ ... γυναῖκα: αά 
Φιλίππου ᾖϐ. γενεσίων δὲ ἀγομένων ἸἹΊ. ὃ ἐάν 9. καὶ ἐλυπήθη ὁ 
βασιλεύς. διὰ δὲ τούς 10. τὸν ᾿]ωάννην 



ν» 

ΜΑΤΤΗ. 14, 12. --- δΙ. 2ὅ 

αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίφ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ 
αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα 12 
καὶ ἔθαψαν αὐτόν, καὶ ἑλθόντες ἀπήγγειλα» τῷ Ἰησοῦ. 15 ἀκού- 19 
σας δὲ ὁ ᾿]ησοῦς ἀνεχώρήησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίφ εἰς ἔρημον τόπον 
κατ ἰδίαν' καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ 
ἀπὸ τῶν πὀλεω». 

Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλὸν, καὶ ἑσπλαγχνάσθη ἐπ αὐ- 14 
Ἱτοῖς καὶ ἐθεράπευσεν τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. {6 ὀψίας δὲ 79ο: 15 
) µένης προσῇλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντερ Ἔρημός ἐστιν ὁ 
"τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρήλθεν' ἀπόλυσον οὖν τοὺς ὄχλους, ἵνα 
ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαντοῖς βρώµατα. 18 ὁ 16 
δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν' δότε αὖ- 
τοῖς ὑμεῖς φαγεῖ. 31 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν ὧδα εἰ 11 
μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἠθύας. 19 ὁ δὲ εἶπον Φέρετέ µοι ὧδε 18 
αὐτούς. 19 καὶ κελεύσαρ τοὺς ὕὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς 19 
χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντα ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἀθύας ἀνα- 
βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ηὐλόγησε», καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖρ μα- 
θηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοιςο. 320 καὶ ὄφαγον 20 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν», καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασµά- 
των δώδεκα κοφὔους πλήρεις. 3ἱ οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες 2ἱ 
ὥσεί περτακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς πλοῖον 23 
"καὶ προάγει» αὐτὸν εἰ; τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 
35 καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ ἰδίαν 25 
προσεύξασθαι. ὀψίας δὲ γενομένης µόνος ἦν ἐκεῖ. 22τὸ δὲ πλοῖον 34 
δη µέσον τῆς θαλάσσης ἦν βασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυμάτων 
ἦν γὰρ ἐναντίς ὁ ἄνεμος. 3δτετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς 20 
ἦλθεν πρὸς αὐτοὺς περιπατών ἐπὶ τὴν θάλασσαν. 26 καὶ ἰδόντες 26 
αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν 
λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 
27 εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾿1ησοῦς λέγων Θαρσεῖτε, ἐγώ 21 
ει μὴ φοβεῖσθα. 389 ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ ΙΠέτρος εἶπεν Κὺ- 28 
ϱιε, εἰ σὺ αἶ, κέλευσόν µε ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 39 ὁ δὲ 29 
εἶπεν Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν 
ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν. 30 βλέπων δὲ τὸν 50 
ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίρεσθαι ἔκραξεν 
λέγων Κύριε, σῶσόν µε. δ3 εὐθέως δὲ ὁ ᾿]ησοῦς ἐκτεψας τὴν 9ἱ 
χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε, οἷς τί ἐδίστα- 

4192. ἔθαψαν αὐτὸ 19. καὶ ἀκούσας 14. ἐξελθων: αἀὰ ὁ ᾿]ησοῦς ... 
ἐπὶ αὐτούς 5. οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ... οἱ1 οὖν ' 18. αὐτοὺς ὧδε 19. καὶ 
λαβώ» ... εὐλόγησε 2. ἠνάγκασεν: 4 ὁ ᾿1ησοῦς ... τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ ... εἷς τὸ πλοῖον 325. ἀπῆλθε .. ἐπὶ τῆς θαλάσσης 20. ἐπι 
τὴν θάλασσαν 328. πρός σε ἐλθεῖν 99, ὁ Πέτρος ... καὶ ἤλθεν: 
ἐλθεῖν 



98 ΜΑΤΙ. 14, 32. --- 15, 17. 

Ἴδσας; ὃλ καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. 
35 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἑλθόντεςρ προσεκύνησαν αὐτῷ λάγοντες «4λη- 

θώς θεοῦ υἱὸς εἷ, 
34 35 Καὶ διαπεράσαντεο ᾖλθον εἰς τὴν τῇ Γεννησαρέε. 35 καὶ Νο 6, 

ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τὀπου ἀκούου ἀπέστειλαν είς 
ὅλην τὴν περίχωρο» ἐκείνη», καὶ προσήνεγκαρ αὐτῷ πάντας τοὺς 

(96 κακῶς ἔχοντας, 26 καὶ παρεκάλονν αὐτὸν ἵνα µόνον ὤψωνται 

9 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἑματίου αὐτοῦ καὶ ὅσοι ἤψαντο διεσώθησα». 

ΧΥ. 

ο πιαπύυπι ]οῦοπθ ἰχαάΙοπΙθᾳθ 4Όυεα γογααυθ οἱδοτα ο9οἩ- 
ἰΑπι]ηαίίοπθ. ῥαηθηΐζας τωυ][ονῖθ (Ἠαπαπβθλθ Β]ς αἱϊααθ αθρτοῖί. - 

Μαήαπίας απδίίαος πο]]]α, 

Τότα προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων γραμ- Με, 

ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες 2 {ιὰ τί οἱ μαθηταί σου παρα- 
βαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται 
τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσι. ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς 4ιὰ τί καὶ ἁμεῖς παραβαίνετα τὴν ἐντολὴν τοῦ 
Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν; 4ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν ρὼα 

πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ Ὁ κακολογῶν πατέρα ς μητέρα αν, ἐτ. 
θανάτφ τολευτάτω᾽ δν ὑμεῖς δὲ λέγετε Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ῇ 
τῇ μητρί 4ώρον ὃ ἐὰν εξ ἐμοῦ ὠφεληόής, καὶ οὐ μὴ τιμήσει 
τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ. καὶ ἠκυρώσατο τὸν 
Ρόμο» τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παραδοσιν ὑμῶν. Τ ὑποκριταί, καλώς 
ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἡσαῖαρ λόγων 5ο λαὸς οὗτος τοῖς "Ἔα 19, 
χείμεσίν μᾶ τιμᾷ, ᾗ δὲ καρδία αὐτῶν πὀῤῥω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ] 
Θ µάτη» δὲ σέβονταί µε διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἂν- 

10 θρώπων. 10 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς 
41 4κούετε καὶ συνίετε' 34 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ 

' 4 2 4 ὴ 2 / 3 ” ” 

τον ἄνθρωπο», ἀλλα τὸ ἐκπορευομενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο 
12 κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 12 τότε προσελθόνεαρ οἱ μαθηταὶ λέ- 

Ίουσιν αὐτῷ Όἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον 
19 ἐσκανδαλίσθησαν; 19δό δὲ ἀποκριθεὶς οἶπον ΙΠᾶσα φυτεία ᾗν 
14 οὐκ ἐφύτευσε» ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται. 14 ἄφδατα τε ο, 19 

αὐτούς' τυφλοί εἶσιν ὁδηγοί τυφλῶν' τυφλὸρ δὲ τυφλὸν ἐὰν 
16 ὁδηγῆ, ἀμφότεροι εἰς βὀθυνον πεσοῦνται. 15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 
16 Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολή». 186 ὁ δὲ εἶπεν 
174κμὴν καὶ ὑμεῖρ ἀσύνετοί ἐστε; 17 οὐ νοεῖεε ὅτι πᾶν τὸ εἶσπο- 

ιά .) 4 , 2 4 , ο .. . 3 ” 

Ῥευόμοανο» εἰς τὸ στὸµα εἰς την κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἴ ἀφεδρῶνα 

22. ἐμβάντων' 4. εἶπεν; ἐνετελατο λέγων ... τὸν πατέρα: πάἀ σου 
ὅ, τιμήσῃ 6. τὸν νόμον; τὴν ὀντολήν ᾖἹ. προεφήτενσε δ. Ἐγγίξει 
µου ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὑτῶν καὸ τοῖς χείλ. µ. τ. 19. οἱ µα- 

θηταὶ αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ 14. ὀδηγοί εἰσι τυφλοὺ τυφλῶν 15. τὴν 
παραβολήν: 8ἀάᾶ ταύτην 16. ὁ δὲ; αάά ᾿Ιησοῦς 41. οὖς οὕπω 
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ΝΑΤΤΗ. 1ὐ, 18. -- 37. 27 

ἐκβάλλεται; 1θ«ὰ δὲ ἐκπορενόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῇς 18 
καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κονοῖ τὸν ἄνθρωπον. {19 ἐκ γὰρ 19 
ες καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὺ πονηροί, φόνοι, μµοιχεῖαι, 
πορνεῖαι, πλοπαί, ψευδοµαρτνρίαε, βλασφημίαι. 3 ταῦτά ἐστιν 20 
τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπο»' τὸ δὲ ἀρίπτοις χερσὶν φαγεῖ οὐ 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπο». 

Καὶ ἔξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿]ησοῦς ἀνεχώρησεν αἰς τὰ µέρη 24 
Ὑνρου καὶ Σιδῶνορ. 32 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων 22 
ἐκείων ἐξελθοῦσα ἀκραύγασεν λέγουσα ᾿Ελέησόν µε, κύριο υἱὸς 
4ανίιδ' ἡᾗ θνγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται. 35 ὁ δὲ οὖκ ἆπε- 29 
χκρίθη αὐτῇ λόγο». καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώ- 
του» αὐτὸν λέγοντες “4πόλνσον αὐτήν, ὅτι κρᾶζει ὄπισθον ἡμών. 
3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα 24 

' τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 35 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ 25 
λέγουσα Κύριε, βοήθαει µοι. 30 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὖὐκ ἔξα- 26 
στι λαβεῖν τὸν ἄρτον τών τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 
17 ἡ δὲ εἶπεν Ναί, κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίδι ἀπὸ τῶν 21 
ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέξης τῶν κυρίων αὐτῶν. 
28 γύτα ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῇ Ὁὸ ύναι, µεγάλη σου 25 
ᾗ πίσεις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἄθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκεύης. 

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν 29 
τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ δ0 καὶ 80 
προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντερ μεθ) ἑαυτῶν χολούς, 
αωφούς, τυφλούς, κυλλοὺς καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἐῤῥιψαν 
αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐθεράπενσεν αὐτοὺς, 
δ1 ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλ- 34 
λοὺς ὑγιεῖς καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς βλέποντας, 
καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν Ισραήλ. 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενορ τοὺρ μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν 32 
Σπλαγχνίῆομαι ἑ ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμόνον- 
σέ µοι καὶ οὐκ ἔχουσι» τί φάγωσιν ' καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς 
νήστεις οὗ θέλω, µή ποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδφ. ὃ5 καὶ λέγουσιν 33 

αὐτῷ οἱ µαθηταί Πόθεν ἡμῖν ἐν ἑρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε 
χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 34 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς Πόσους 3 
ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον Ἑπτά,. καὶ ὀλίγα ἠθύδια. δ5 καὶ 36 
ἐκέλευσεν τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 36 καὶ λαβὼν τοὺς 36 
ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἐἀχθύας εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν 
τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοιο. 37 καὶ ἔφαγον πάν- 3Ί 
τες καὶ ἐχορτάσθησα», καὶ τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἧραν 

22. αὐτῷ λέγουσα ... υἱξ 39. ἠρώτων ᾖ26. ἔξεσειν: ἔσει καλόν 90. 
τυφλούς, χαφούς ... αὐτοῦ: τοῦ ᾿]ηδοῦ 31. τοὺς ὄχλους .. . καὶ χωλούς; 
Οἱ κα ὅλ. ἠμέρας τρεῖς 389. οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ 36. τοῖς µαθηταῖς 
αὑτοῦ ... τῷ ὄχλῳ 31. ᾖραν εὸ περισσεῦον τῶν κλασµ. 



28 ΜΑΤΤΗ. 15, 8. --- 10, 18. 

36 ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. 88 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἴσαν τδτρακισχέλιοι 
39 ἄνδρες χωρίο . γυναικών καὶ παιδίω». 59 καὶ ἀπολύσας τοὺς 

ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον, λαὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγαδάν. 

ΧγΙ. 

Βίσπα {θπιροσυππ. Εδγπιοπίαπα Ε]ασϊβαθογπα. Ὑατία ἆθ ἶθει ]αά]οῖα, 
Ῥεισὶ «ἶανθ οὐ πηβ]άπα οοηβί]απ, Ολγῖδ βθοἰα[οσθβ Υθταπι νἱζαπι 

αἀἱρίθοεηίαγ. 

1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζον- 
τες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

9 Ἄὸ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Ὀψίας γενομένης λέγετ Εὐδία, 
ὃ πυῤῥάζει γὰρ ὁ οὐρανός' ὃ καὶ πρωί «Σήμερον χειμώ», πυῤῥάζει 

γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γι- 
νώσχετε διακρύειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε; 

4 4 γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὴρ σημεῖον ἐπιζητοῖ, καὶ σημεῖον οῦ 
δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿]ωνᾶ. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς 
ἀπῇλθεν. 

Καὶ ἑλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο ἄρτους 
λαβεῖν. δὸ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ 
τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίω» καὶ «Σαδδουκαίων. Ἰοἱ δὲ διελο- 
γίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. ὃ γνοὺς 
δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν Τΐ διαλογίζεσθε ἕν ἑαυτοῖς, ὁλιγόπιστοι, ὅτι 

Φ ἄρτους οὐκ ἐλάβετε Ὦὃ οὕπω φοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς 
πέντδ ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφύίους ἐλάβετε; 

10 10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρί- 
11 δας ἐλάβετε; 1 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον ὑμῖν; 

προσέχετε δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ «Σαδδουκαίω». 
12 12 τότα συνήκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν 

ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων μαὶ Σαδδουκαίω». 
15 ᾿ἘΕλθὼν δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἰ τὰ µέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου 

ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων Τΐνα λέγουσιν οἱ ἄνδρωποι 
14 εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπον Οἱ μὲν ᾿]ωάννην 

τὸν βαπτιστή», ἄλλοι δὲ Ἡλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ᾖ ἕνα τῶν 
16 προφητῶν. ᾖ6 λέγει αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; 

ϱο -ᾱ οὉὦ ὅϱὁι 

Χο 68, 
α.1 4. 
1 12, 
54-56. 

13, 39, 

Μςεβϐθ, 
15 -2]. 
1ο 12, Ἱ. 

16 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τος, 09. 
17 τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. {7 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 

Μακάριος εἶἷ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκά- 
Ἰδλυψέν σοι ἀλλ ὁ πατήρ µου ὁ ἐν οὐρανοῖς. 18δκάγὼ δέ σοι 

λέγω ὅτι σὺ εἶ Γ{έτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδομήσω µου 

30. ἐνέβη . :Μάαγαδάν: Μαγδαλά 
Χν]. 8. ὑποκριταῦ τὸ μὲν πρόσωπο» 4. ᾽᾿]ωνᾶ: θἀά τοῦ προφή- 

του ὅ. οἑ μαθηταὶ αὐτοῦ 6. εἶπεν: αἀὰ αὐτοῖς 141. περὶ ἄρτου 
εἶπον ὑμῖν, προσέχειν ἀπό ᾖ{2. τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου ... ἀλλ' ἀπό 
19. Τίνα µε λέγουσιν 14. Ἡλίαν: Ἡλίαν 1Π. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 1η 

: σοῦς ... βὰρ ᾿]1ωνᾶ ... ἐν τοῖς οὐρανοῖς 



ΜΑΤΤΗ. 16, 19. --- 17, 4. 0 
σσ ο νο ἀ , σ 3 , »Σ 4 8,1. τὴν ἐκκλησία», καὶ πύλαι ὥδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 καὶ 19 
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἂν 
δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένον ἓν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν 
λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖρ οὐρανοῖο. 20 τότε 2ὐ 
διοστείλατο τοῖς μαθηταῖρ ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν 
ὁ Χριστός. 

µε "Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ὁ ]ησοῦς δεικνύει» τοῖρ μαθηταῖς αὐτοῦ 21 
1.9, 34. ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰἷς Ἱεροσόλυμα ἀπελὸ εἲν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμµατέων καὶ ἀποκταν- 
θῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 32 καὶ προσλαβόµενος 22 
αὐτὸν ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν Ἱλεώς σοι, κύριε’ οὐ μὴ 
ἄσται σοι τοῦτο. 35 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ Ὕπωαγελδ 
ὀπίσω µου, σατανᾶ' σκάνδαλο» εἶ µου, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ 
θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων». 

μον - Τότε ὁ ησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖο αὐτοῦ Εί τις θέλει 24 
τον, », ὀπίσω μον ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἀκολονθείτω μοι. 250 ὃς γὰρ ἐαν θέλῃ τὴν ψνχὴ» 9ὔ 
19 1. αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψνχὴν 

Ίσια 3, αὐτοῦ ὄνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 320πί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄν- 90 
ὂρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ 
ζηµιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 
27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 27 
πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τόὀτ ἀποδώσει 
ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 35 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσίν τινες 238 
ὧδε ἑστῶτες οἴἵτινεο οὐ μὴ }εύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδῶσιν 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἓν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

ΧγΙ]. 
Τταηδβριγα ο ἵπ πιοπῖθ. «οἩαδπηθ αἰίογ Ἐ]αβ. Θαπαίίο ]απαί]οὶ 

βροβίοἰοσυπιᾳαο ἀμῃάθηίία. Βίδίος οκ ΡἱβοῬ. 

κο 9, Καὶ μεθ' μέρας ξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦρ τὸν Πότρον 1 
μον καὶ Ἰάκωβον καὶ ᾿]ωάννηρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 

αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ ἰδίαν. 3 καὶ μετεμορφώθη ἔμ- 2 

προσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπο» αυτοῦ ὧς ὁ ἦλιος, 
τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὧς τὸ φῶς. ὃ καὶ ἰδοὺ ὤφθη 38 

αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ Ἡλίας μετ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. 3 ἆ αποκρι 4 

θεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ ̓ Ιησοῦ Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 
εἶναι" εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνᾶς, σοὶ µία» καὶ Μωνσεῖ 

19. τὰς κλεῖς ... καὶ ὃ ἐάν 20. τοῖς μαθηταῖς αὑτυῦ .. :1ησοῦς ὁ 

Χριστὸς 21. ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα 2. λέγει αὐτῷ ἐπιτιμῶν; 3ρ- 

ξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων 29. σκάνδ. µου εὖ 30. ὃς γὰρ ἄν 326. ὠφε- 

λεῖαι 38. τινες τῶν ὧδε ἑστηκό των 
ΧΥΠ. 9. ὤφθησαν ... Μωσῆς κ. Ἠλίας (εἷο αΏίααε) 4. ποιή- 

σωµεν ... Μωσῇ ... μίαν Ηλίᾳ 



30 ΜΑΤΤΗ. 7, δ. --- 24, 

6 μίαν καὶ Ἠλίᾳ μίαν. ὅ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ φεφέλη φα- Νι , 11. 
ταινὴ ὀποσκίασεν αὐτούς , καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα πό] 
Οὗτός ἐστιν ὁ υἱόρ µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ Πὐδόκησα, ἀκούετε 

ϐ αὐτοῦ. ὅκαὶ ἀκούσαντερ οἱ µαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐ- 
” 8 5 0 , 4 4 « ) . ο 7 τῶν κωὠ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦρ ἥψατο 

6 αὐτῶν καὶ εἶπεν ᾿Εγέρθητε καὶ μὴ φοβεῖσθε. ὃ ἑπάραντες δὲ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδαον εἰ μὴ τὸν ]ησοῦν µόνο». 

Φ καὶ καταβαιρόρτων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὅρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ 
᾿Πσοῦς λέγων Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἆρ- 

10 θρώπον ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. |Ό καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ µαθη- 
ταὶ αὐτοῦ λέγονεες Ἰΐ οὖν οἱ γθαμματεῖο λέγονσιν ὅτι Ἡλίαν 

14 δεῖ ἐλθεῖν πρῶτο»; 34 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἡλίας μὲν ἔρχεται 
1} καὶ ἀποκαχαστήσει πάντα. 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἡλίας ἤδη 

ᾖἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα 
ἠθέλησα»' οὕτως καὶ ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν υ 

19 αὐτῶν, 15 χότὲ συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννον τοῦ βα- 
Πτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 

1 Καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν ὄχλον, προσήλθε» αὐτῷ ἄνθρωπος κο, 
16 γονυπετῶν αὐτὸν 18 καὶ λέγων Κύριε, ἐλέμσόν µου τὸν υἱόν, κ 9, 

ὅτι σεληγιάζεται καὶ κακῶς πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ 
16 πῦρ καὶ πολλάκιρ ες τὸ ὕδωρ. 16φαὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς 
17 μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 37 ἆπο- 

κπριθεὶρ δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν 9 γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμµένη, 
ἕωρ πότε μεύ᾽ ὑμῶν ὄσομαι; } ἕως πότε ἀδέξομαι ὑμῶν; φέρετέ 

16μοι αὐτὸν ὧδε. 18 καὶ ἀπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἴησοῦρ , καὶ ἐξῆλθον 
ἀπὶ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιο καὶ ἐθεραπεύθῃη ὁ παῖςρ ἀπὸ τῆς 

19 ὥρας ἐκείνης. 19 Τότε προσελθόντες οἱ µαθηταὶ τῷ ᾿]ησοῦ και 
20 ἰδίαν εἶπον 4ιὰ τί ἡμεῖς οὐκ ᾖδυνήθημον ἐκβαλεῖν αὐτό; 20 ὁ 

δὲ λέγει αὐτοῖρ 4ιὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν ἁμῆν γὰρ λέγω ὑμῶν, 
ἐὰν ἔχητε πίσευ ὡς κόχκον συάπεως, ἐρεῖτο «ῷ ὄρει τούτφ 
Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ µεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει 

21 ὑμῖν. 3! φοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ 
"καὶ νηστεία. 

22 “4ναστρεφομένω» δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς ὁ νε, 
Ἴησοῦς Μέλλει ὁ υἱὸρ τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας Με 5, 

23 ἀνθρώπων, 25 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ερίεῃ ἡμέρᾳ ο 
ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

24 Ἅ᾿Ελθόντων δὲ αὐτῶν εἰ; Καφαρναοὺμ προσζλθον οἱ τὰ δί- 
ὅραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρφ καὶ εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν 

σ. εδόκησο .9ς αὐτοῦ ἀκούετε ᾖϐ0. ἔπεσον 9» ἀπὸ τοῦ ὄρους ... 
ἐγερθῇ: ἀνοιστῇ 11. ὁ οδὲ Ιησοῦς ἆποκριθ. εἶπεν αὐτοῖς ... : ἔρχεταυ 
πρώτον 12. ἀλλ ἐποίησαν ... οὕτω 11. ἐλθών: ἐλθόντων αὐτῶν .., 
γονυπετῶν αὐτῷ 11. ἔσομαι μεθ ὑμῶν 20. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν... Μι- 
τάβηθι ἐντεῖθεν 324. εἶπον 



ΜΝλΤΤΗ. 11. ρῦ. μα. 18. 12. 84 

οὐ τελεῖ τὰ δίδραχµα; 35 λέγει Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν 16 
προέφθασεν αὐτὸν ὁ ̓ ]ησοῦς λέγων Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; αἱ βα- 
σιλεῖρ σῆς γῆς ἀπὸ τύωρ λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῇνσον; ἀπὸ τῶν 
υἱῶν αὐτῶν ᾖ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίω»; 39 λέγει αὐτῷ "4πὸ τῶν 26 
ἀλλοτρίων. ὄφη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς “ρα γε ἐλεύθεροέ εἰἶσιν οἱ 
υἱοέ. 37 ένα δὲ μὴ σκαγδαλίσωµεν αὐτούς, πορευθεὶρ εἰ, θάλασ- 2Ί 
σαν βάλε ἄγκισερο» καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον χθὺν ἆρον, καὶ 
ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὐρήσεις στατήρα. ἐκεῖνον λαβὼν δὸς 
αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 

ΧΙΙ. 

0ανθηάς ΑταΙήο θἱ οβρηείο. Ἐαταῦοῖα ἆθ ουθ Ῥοσάϊία. Ε]αρβὈὶ- 
Ίνβι οοπιπιεπάβίας. ὅιβ Πραπάϊ οἱ βο]νεπά], ΟΩιοῦθς οἷέ ρποβοθη- 

| ἀαπι. Έαταρο]α ἆθ χθρο τβ[ίοπΘΒ χθροθοθηίθ. 

, Ἔν ἐκείῃ τῇ ὥρᾳ προσῇλθο»ν οἱ µαθηταὶ τῷ ᾿]ησοῦ λέγον- 4 
ιο, το Τίς ἄρα μείζων ἐσείν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανών; Ἀκαὶ 3 

προσκαλεσάµενοςρ παιδίον ὅστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν ὃ καὶ ἃ 
εἶπεν -4μὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ 
παιδία, οὗ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν χῶν οὐρανῶ»ν. 3 ὅστις έ 
οὖν σαπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτόςρ ἐστιν ὁ µεί- 
ζων ἐν τῇ βασιλείς τῶν οὐρανῶ». ὅ καὶ ὃς ἂν δέξηται ἓν παι- ὕ 

επ, ὰ δν τοιοῦτον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχδται. 6 ὃς ὃ ἂν ϐ 
σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰ ἐμέ, 
συμφέρει αὐτῷ ὅνα κρεµασθῇ μύλος ὀνικὸρ αἷς τὸν τράχηλον 

ο ο τσ, ὃς , µ Ι μα 
εη,ι.αὐτοῦ καὶ καταποντισθῆῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 7 Οὐαὶ Ἰ 

τῷ κόσµμῳφ ἀπὸ τῶν σκανδάλων. ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάν- 
| αλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπφ ἐκείνφ δι οὗ τὸ σκάρδαλον ἔρχε- 
8, ται. ὃ εἰ δὲ ᾗ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκαρδαλέζαι σε, ἔκκοψον 8 
ο 6, αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" ναλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τη» 

ζωὴν χωλὸν ἢ κνλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βλη- 
Φῆναι εἷς τὸ πρ τὸ αἰώνιον. θκαὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σον σκαν- 
δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοέ ἐστιν ΄μο- 

όφθαλμον δές τὴν ζωήν εἰσελθεῖν, ᾖ δυο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα ΡΜ: 
θῆναι αἷς τὴν γέενναν τοῦ πυρὀς. 19 Ὁρᾶτε μῇ καταφρονήσητε 10 
ἑνὸς τῶν μικρών τούτων) λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν 
διὰ παντὸς βλάπουσι» τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν οὐ- 

ιε15, θαφοῖς. 1 τί ὑμῖν δοχεῖ; ἐὰν Ἰόνηταί τινι ἀνθρώπφ ἑκατὸ» 12 
ἨἩ πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνανήκοντα 

ὃ, 20. 
Ἡς 9, {ε/. 

25. ἑλθόντα: ὅτε εἰσῆλθεν 326. λέγει αὐτῷ: θά ὁ Πέτρος ῥΤ. εἷς 
τὴν θάλασσαν 

| ΧΙ. 2. προσκαλεσάµενος: βάά ὁ ̓Ιησοῖς 4. ταπειώση δ. ὃς 
ἐάν ... παιδ. τοιοῦτον ἕν ϐ. εἰς τὸν; ἐπὶ τόν Ἰ. ἀνάγκη γαρ: δαάά 
ἐστιν δ. Ἐκκοφ. αὐτά 410. οἱ ἆ αγ}. αὐτῶν: αἀᾶ ἐν οὐρανοῖς 141. Ἠλθε 
γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 32. οὐχὶ ἀφείς ... 

| καὶ πορευθείς: Οἱι καί 



ὃς ΜΑΤΤΗ. 18, 15. --- δ1. 

13 ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον; 18 καὶ 
ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἁμὴν λέγω ὑμῶ ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῷ 
μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανηµένοις. 

14 14 οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός µου τοῦ ἐν 
16 οὐρανοῖςο ἕνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 15 Εὰν δὲ ἆμαρ- 

τήσῃ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγο ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐ- 
16 τοῦ μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου. 16 ἐὰν 

δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στό- 
17 µατος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 11 ἐὰν δὲ πα- 

ῥακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας 
18 παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης, 19-4μὴν 

λέγω ὑμῖν, ὅσα ἂν δήῄσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεµένα ἐν οὐ- 
ρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυµένα ἐν οὐ- 

19 ρανῷφ. 19 Πάλιν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσουσιν ἐξ ὑμῶν 
ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, ήενήῄσε- 

20ται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός µου τοῦ ἓν οὐρανοῖς. 30 οὗ γάρ 
εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι εἶρ τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν 
µέσφ αὐτῶν. 

2 Τότε προσελθὼν ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε, ποσάκις ἅμαρ- 
τήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός µου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; 

2) Ἄ2λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλὰ ἕως 
28 ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 35 διὰ τοῦτο ὠμοιώθη ᾗ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ 
4 τῶν δούλων αὐτοῦ. 34 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσήχθη 
25 αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης µυρίων ταλάντω». 35 μὴ ἔχοντορ δὲ αὐτοῦ 

ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει, καὶ ἀποδοθῆναι. 

20 36 πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων ἸΜακροθύμησον 
21 ἐπ ἐμοί, καὶ πάντα ἀποδώσω. 37 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος 

τοῦ δούλου ἐκείου ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν 
28 αὐτῷ. 35 ἐξελθών δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων 

αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν 
29 ἔπνιγεν λέγων -4πόδος εἴ τι ὀφείλεις. 29 πεσὼν οὖν ὁ σύγδουλος 

αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων ἹΜακροθύμησο» ἐπ' ἐμέ, καὶ ἆπο- 
30 δώσω σοι. 50ὁ δὲ οὖκ ἔθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν 
51 εἶς φυλακή» ἕως ἀποδφ τὸ ὀφειλόμενον. 33 ἰδόντες οὖν οἱ σύν- 

δουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες 

14. µου: ὑμῶν ... ἕνι εἷς 45. ἁμαρτήση: θά εἰς σὲ... ὕπαγε καὶ 
ἔλεγξον 18. ὅσα ἄν: ὅσα ἐάν ... ἓν τῷ οὐὖρανῷ 49. δύο ὑμῶν συµ- 
φωνήσωσιν 4. προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν 39. ἆλλ ἕως 324. 
προσηνέχθη ᾖ36. ὁ κύριος αὐτοῦ ... ὅσα εἶχε 36. Κύριε, µακρο- 
Φύμησον ,.. σοι ἀποδώσω 8. Απόδος µοι ὅ, τι ὀφείλ. 29. παρε- 
κάλει; Ρ{ΒΘΠΙ εἰς τοὺς πόδας αὑτοῦ ... ἐπ ἐμοί, καὶ πάντα 30. ἀλλ 
... ἕως οὗ 41. οὖν; δέ 

πτι 19, 
10. 

20ο 14,1. 

16, 19. 

Ιο 11, 
8. 4, 
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διεσάφησαν τῷ κνυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. ὃ2 τότε ᾶρ 
προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ «4οὔῦλε πο- 
φηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς 
με 5 οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σὐνδονλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ 89 

σα ὁ 384 ὃν 3 4 ς ρ ) - ο ». 4 ” 
ἤλέησα; "και ὀργισθεις ὁ κὺριος αὐτοῦ παρέδωκε» αὐτὸ» τοῖς 84 

| βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδφῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον, 35 οὕτως καὶ 55 
| ὁ πατήρ µου ὁ οὐράνιος ποιῄσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος 

| 
| 

-. 3 ο 3 . 32) ϐ -” ο ς ” 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιών ὑμῶ». 

ΧΙΣ. 
Εθβροπεῖο 4ε τεραάϊο δὲ οοθρβία. ἩΜβηας Ἱπίαπβρας Ἱπιροβίέαο, 
{ανεπῖς ἁῑνίαφ οβθὶραίίο, ἀῑνίκατυπα ροτίουῖ]α. Ῥο Ρταθπιίοσυτη 

τορθ/{1ο. 

ο με 10, 1. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσον ὁ ᾽᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 4 
| µετῆρεν ἀπὸ τῇς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν εἶς τὰ ὅρια τῆς Ἴου- 

δαίας πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 3 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι 2 
| πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 

Νε 1, Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέ- ὃ 
| Ίορτες Εἰ ἔξεστι ἀπολῦσαι τῇ» Ίυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν 

αὐίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὖὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας 4 
δν ἀπ' ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς; δ καὶ εἶπεν Ἔνεκα ὅ 

᾿αοῦτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα καὶ 
κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰ, σάρκα 
µίαν. ϐ ὥστα οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ µία. ὃ οὖν ὁ θεὸς 6 

5,31, συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. ᾗἸ λέγουσι αὐτῷ Τί οὖν Ἰ 

Πιν Ἰζωνσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι; 
λέγει αὐτοῖ; Ὅτι Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέ- 8Ὥ 
τρεψεν ὑμῦ ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν. ἀπ ἀρχῆς δὲ αὖ 

ὃ -- γέγονεν οὕτως. 9 λέγω δὲ ὑμῖν, ὃρ ἂν ἀπολύσῃ τὴν Τυναῖκα αὐ- 9 
τοῦ μὴ ἐπὶ πορείῳ καὶ γαµήσῃ ἄλλη», μοιχᾶται, καὶ ὁ ἆπολε- 
λυµένη» Ταμήσας μοιχᾶται, 10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί Εἰ10 
οὕτως ἐστὶν ᾗ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οῦ συμ- 
φέρει γαμῆσαι. 14 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν 14 
λόγον ἀλλ οἷς δέδοται. 32 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας 19 
μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καί εἶσιν εὐνοῦχοι οἴἵτινεςρ εὔνον- 
χίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων», καί εἶσι εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνού- 
χισα» ἑαυτοὺς διὰ τῆν βασιλεία» τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάµενος 
χωρεῖν χωρείτω. | 

κε 19, Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ὅα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ 13 

9: ἑαυτῶν: αὐτῶν 3δ. κἀγώς καὶ ἐγώ 34, τὸ ὀφειλόμενον: βᾶά αὐτῷ 
δύ. οὕτω ... ὁ ἐπουράνιος ... 1η Ώπο θά τὰ παραπτώματα αὐτῶν 

ΧΓΧ. 9. οὗ φαρισαῖοι ..5 λέγοντες αὐτῷ ... ἔξεστινε αἀά άν- 
| θρώπῳ 4. εἶπεν -αὐτοῖς ὔ. ἕνεκεν ... προσκολληθήσεται 7. ἆπο- 

λῦσαι αὐτήν δ. οὕτω 9. ὅτι ὃς ἄν... μή: εἰ µή 10. οἱ µαθηταί: θἀά 
αὐτοῦ 11. τὸν λόγον: εὰάᾶ τοῦτον 12. οὕτω 19. προσηνέχθη 

Νατ. Το5:. θἆ, Τ{, 



94 ΝΑΤΤΗ. 19, 14. --- 90. 

14 αὐτοῖρ καὶ προσεύξηται" οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖρ. 14 ὁ το τα, 
δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν "άφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν | 
πρὸς µέ᾽ τῶν γὰρ τοιούτων ἐἀστὶν ᾖ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

{ὔ 16 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 
16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν 4{ιδάσκαλε, τί ἀγαθὸν Νο 19, 
17 ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί µε έρω- το 1, 

τῷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐσεὶν ὁ ἀγαθόο. εἰ δὲ θέλεις εἷς τὴ» 
16 ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρει τὰς ἐντολάς. 19λέγει αὐτῷ Ποίας; ὁ δὲ Ἔκ 19, 

᾿Γησοῦς εἶπεν Τὸ οὗ φονεύσεις, οὐ μµοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ος ον 
49 ψευδοµαρτυρήσεις, 9 τίµα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ 
2ὺ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον» σον ὡς σεαυτόν. 3θλέγει αὐτῷ ὁ νεα- 
21 νίσκος Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα' τί ὅτι ὑστερῶ; 34 ἔφη αὐτῷ ὁ 

᾿]ησοῦς Εἰ θέλει τέλειος εἶναι, ὕπαγδ πώλησόν σου τὰ ὑπάρ- 
χοντα καὶ δὸς τοῖ πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, 

22 καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι. 22 ἀκούσας δὲ ὁ νεαρίσκος ἀπῆλθεν 
λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήµατα πολλά. 

2 Ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν τοῖρ μαθηταῖς αὐτοῦ -ἁμην λέγω ὑμῖν κε 1ο, 
ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐ- ἓε 18, 

24 ρανῶν. 24 παλι δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλο» διὰ 
τρυπήµατος ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιο» εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

2ὔ οὐρανῶν. 35 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσορτο σφόδρα 
26 λέγονεερ Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 29 ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ 
θεῷ πάντα δυνατα. 

27 Ἅύτε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκα- Χε 19, 
28μεν πάντα καὶ ἠκολονθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 35 ὁ δὲ 1ε τα, 

ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς -4μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθή- 
σαντές µοι, ἐν τῇ παλιγγενεσία, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐπὶ θρόνον δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

29 θρόνους κρένοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἱσραήλ. 329 καὶ πᾶς Ι:511, 30. 
ὅστις ἀφῆκεν ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ µητέρα ἢ τέκνα 
ἢ ἀγροὺς ἢ οἰκίας ἕνεκερ τοῦ ὀνόματός µου, πολλαπλασίονα 

30 λήµψεται καὶ ζωήν αἰώνιον κληροροµήσει. ὅ0 πολλοὶ δὲ ἔσονται 
πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

16. αὐτοῖς τὰς χεῖρας 16. αὐτῷ εἶπεν; εἶπεν αὐτῷ ... 4ιδάσκαλε: 
αάά ἀγαθέ ... ἴχω ΤΠ. Τί µε λέγει ἀγαθόν; οὐδεὶ ἀγαθὸς εἶ μὴ 
εἷς ὁ θεός ... εἰσελθεῖν ες τὴν ζωήν ... τήρησον 19. πατέρα: κά 
σου 390. ἐφνλαξάμην ἐκ νεότητός µου 31. Οἵὰ τοῖς ... ἐν οὐρανῷ 
93. ὁ φεανίσκοςε 8άἆ τὸν λόγον Ἅ«Δ. δυσκόλως πλούσιος «24. εἶσελ- 
θεῖν; διελθεῖν ... βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν 25. οἳ μαθηταὶ αὐ- 
τοῦ 29. ὅστις: ὅς ... μητέρας αἀᾶ ἢ γυναῖκα ... ἤ οἰκίας; οὗκίας 
ἤ απίο ἀδελφούς ... ἑκατονταπλασίονα 
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ΜΑΤΤΗ. ο0, 1, μα. 19. 9ῦ 

ΧΧ. 

Ῥατορο]α ἆθ πιθγοεᾶο ορθγασίοσΙπῃ η τίηθ8. ἨΜοτβ θί τθθυγτθοίῖο 
ἆθπαο ἀθεπαπάκίαρ. ΕΠΙ Ζουθάαοὶ βεάθπι ΟἨτίθίο Ργοχῖπιαπα βἲὈί 

ΑστοββΏῦ. ΟΌαθοί Ηιοσίολυπ απ]. 

Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρωπῳ οὗκο- 1 
δεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πραὶ µισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν 
ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Ἄσυμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δη- 2 
ραρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς; τὸν ἀμπελώνα αὐτοῦ. 
ὃ καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ὃ 
ἀγορᾷ ἀργούς' Ακάκείοις εἶπεν Ὑπάγετο καὶ ὑμεῖς ες τὸν 4 
1} ” Ἡ 2 κ ῤ ’ ε-» ὅ ε . ο 
ἀμπελώνα, και 0 ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν. 3δοί δὲ ἀπῆλθον. ὅ 

΄ 4 ἡ Λλ ο 3 0 ο 3 , ς / 

πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίμσεν ὡσαύ- 
τως. ὃ περὶ δὲ τῆν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστώτας, ϐ 

4 ρ 3 - , τ ε ΄ ϱ’ 4 ς } , ” / 
γαΐ λέγει αὐτοῖρ Τι ὧδε ἑστήκατε λην την ἡμέραν ἀργοί; ’ λέ- Ἱ 

3 ”» 6, .] 9 ε 9 [ή [η } » 6 , 

Ίουσιν αὐτῷ Ότι οὐδεις ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς πα. 
3 ε 3 4 » ” 8 9 ϱ λ / ϱ Ίετε και ὑμεῖς εἷς τὸν ἀμπελῶνα. ὃ ὀψίας δὲ γενομένης λέγει 8 

ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Κάλεσον τοὺς 
ἑργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν 
9 / οφ ςὰ [ή 9 ο] ιά « ἃ 4 ς , ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. Ὁ καὶ ἑλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτη» 9 
σ ὄλ » 4 ο 10 4 , ε ” 3 ϱ 
ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριο». καὶ ἑλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν 10 
σ - ... 4 2» 3 ρ .. 17 / 

Οτι πλεῖον λήμψονται καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριο» καὶ αὐτοί. 
11 λαβόντες δὲ ἐγογγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου 12λέγοντες 11 12 

4 ” Οὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς 
ἐποίμσας τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τής ἡμέρας καὶ τὸν καύ- 

µ 43 ε δὸ 9 . { ε 3 3 ” Ἓ » 3 :ὃ »” 13 

σωνρα; 0 ὃε ἀποκριθεις εἶπεν ει αὐτῶν Έταιρε, οὐκ ἀδικῷ 

σε" οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς µοι; 14 ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. 14 
λλω 4 , . 5.) - « Ν . 45 

θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὥς καὶ σοί οὐκ ἐξεστίν 16 
μοι ὃ θέλω ποιῇσαι ἐν τοῖς ἐμοῖρ; εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός 
ἐστιν ὃτι ἐγὼ ἀγαθός εἰἶμι; 16 οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι 16 
καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι. 

Καὶ ἀναβαίων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς 11 
δώδεκα καὶ ἰδίαν, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖςο 18᾽Ιδοὺ ἆνα- 18 
βαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθη- 
σεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῖσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐ- 
τὸν θανάτῳ, Ί9καὶ παραδῶσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι αἱς τὸ 19 
ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἐγερθήσεται. 

ΧΧ. ὃ. περὶ τὴν τρίτην δ. παλιν δὲ: οσα δέ 6. ἑνδεκάτηνι: αἀάά 
ὥραν ... ἑστῶτας ἀργούς Ἱ. 84ά ἵπ 819 καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε 
10. καὶ ἐλθόντες: ἐλθ. δὲ, ΠξθΏ πλείονα λήψονται" κ. ἕλ. κοιὸ αὐτοὶ ἀνά 
δηνάριο» 3. λέγοντες Ὅτι ᾖ15. οὖκ: ἤ οὖκ ... ποιῆσαι ὃ Θέλω ... 

εἰς ἤ 16. αάᾱ 1η Ἀπθ: πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοέ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί, 17. 
τοὺς δώδεκα µαθητάς «.. καὶ ἐν τῇ ὁδῷι: ἐν τῇ ὁδ. καὶ 19. ἐγερθή- 
σεται: ἀναστήσεται 
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90 ΜΑΤΤΗ. 20, 20. --- 21, 8. 

20 Τότε προσήλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίον μετὰ Χο 19, 

21 τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ αὐτοῦ. 14 ὁ 1” 
δὲ εἶπεν αὐτῇ 1ί θέλδις; λέγει αὐτῷ Εὐπὲ να καθίσωσιν οὗτοι 
οἱ δύο υἱοί µου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν 

22 τῇ βασιλείᾳ σου. 312 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ησοῦς εἶπεν Οὐκ οἴδατε 
τέ αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριο» ὃ ἐγὼ μέλλω πίνει»; 

29 λέγουσιν αὐτῷ 4ννάμεθα. 25 λέγει αὐτοῖς Τὸ μὲν ποτήριό» μου 
πίρσθε, τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων, οὔκ 
ἔστιν ἐμὸν τοῦτο δοῦναι, ἆλλ οἷς ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός 

4 μου. 34 ἀκούσαντες δὲ οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο 
26 ἀδελφώ». 35 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς εἶπεν Οἴδατα το 1, 

ὅτι οἱ ἄρχοντεο τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ µε- 
96 γάλοι κατεξουσιάζουσι αὐτῶν. 36 οὐχ οὕτως ἔσται ἓν ὑμῖν ' 

ἀλλ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν µέγας γονέσθαι, ἔστω ὑμῶν διάκονος, 
2] 27 καὶ ὃς ἐὰν Θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑμῶν δοῦλος 39, 11. 
28 28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ 

διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρο» ἀντὶ πολλῶ». 
20 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ Νο 10, 
90 ὄχλου πολύρ. δ0 καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοί καθήµενοι παρὰ τὴ» ὁδό», δεν 

ἀκούσαντες ὅτι Ιησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες Κύριε, ἑλέη- 
81 σον ἡμᾶς, υἱὸρ 4ανίδ. δ1 ὁ δὲ ὄχλος ἐποτίμῃσεν αὐτοῖρ να 

σιωπῄσωσιν' οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λάγοντες Κύριε, ὀλέῃσον ἡμᾶς, 
32 υἱὸς «{αυίδ. ὃ2 καὶ στὰς ὁ ᾿]ησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν 

35 Τί θέλετε ποιήσω ὑμῶ; ὃδ5 λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ἕνα ἀνοιγῶσι» 
ὃᾳ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. δ4 σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς ἤψατο τῶν 

ὀμμάτων αὐτῶν, καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

| ΧΧΙ. 
Ἱπρτδάίέως πο]θπιπίίος πχρθπι, Ῥατραίίο ἑοπιρ]ῖ, Ῥαοτί αοοἰαπιθπίθς. 
Ππιργθοβίίο Άουθ. Ὁπάρ ὁ οἰιαηπῖς αυοξοσίέαςῇ Ῥατηβο]αο ἆο (αἰσῖοας 
ἵηπ γίπθαπα πηϊθρῖς ϱἳ ἀ4θ οοἰοπίβ Βὶ οοοϊθοσίθιαβ. Ἱαρίφ απρυ]ατῖθ 

τθρτοΏθίυθ. 

4 Καὶ ὅτε  ησω δὲ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἶς Βηθσφαγῇ Χο 11, 
19160, 

εἷς τὸ ὄρος τῶν ἑλαιῶν, τότε ὁ ]ησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς ἓ 1, 
2 λέγων αὐτοῖς Πορεύεσθε εἷς τὴν κώμη» τὴν ἀπένάντι ὑμῶν, 1) 

8 3 « , ιό / 4 ” Ρ΄ » 

καὶ εὐθέως εὑρήσετα Όνον δεδεµένη» καὶ πῶλον µετ αὐτῆς 
ὃ λύσαντες ἅγετέ µοι. ὃ καὶ ἐάν τι ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ 

20. παρ αὐτοῦ 3Λ. ΟΠ σου βθοππάαπι 22. πίνει: θἀὰ καὶ τὸ βᾶ- 
πτισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι; 329. καὶ λέγει αὐτοῖς ... 
πίεσθε; αἀᾶ καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε .. 
ἐ εὐωνύμων: θἀὰά µου... 0η τοῦτο 24. καὶ ἀκούσαντες οἱ 26. οὗχ 
οὕτω δέ... θέλῃ ἓν ὑμῖν μέγας δ0. Κύριε Ρορῦ ἡμᾶς Ρο 31. ἔκρα- 
ζον ... Κύριε ροβῦ ἡμᾶς Ρου ὁ8. ἀνοιχθῶσι ἡμῶν οἱ ὀφθαλμ. ᾖ94. 
ὀμμάτων: ὀφθαλμῶν ... ἀνέβλεψαν: δάἆ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί 

ΧΧΣΙ. 1. Βηθφαγῇ ... πρὸς τὸ ὄρος 2. Πορεύθητε ... ἀγάγετε 



ΜΑΤΤΗ. 24, 4. --- 25. 7 

κύριος αὐτῶν χρεία» ἔχει εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούςο. Α τοῦτο ἆ 
δὲ ]όονεν να πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος 

πα ὅ Είπατο τῇ θνγατρὶ Σιών Ιδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχοταί σοι ὅ 
πραῦς, ὀπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πώλον υἱὸν ὑποζνγίου. 

| 6 πορευθέρτες δὲ οἱ μµαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέτὰξεν ϐ 
ος. αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέ- Ἰ 
| θηκα» ἐπ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. δό 8 

δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔσερωσαν ἑαυτών τὰ μάτια ὃν τῇ ὁδφ, ἄλλοι 
| δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δόνδρων καὶ ἐσερών»νον ἐν τῇ 

ὁδφ. 9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντος αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολονθοῦντες 9 
πλ τ, ἔκραξον λέγοντας Φοσαννὰ τῷ υἱῷ 4ανίδ, εὐλογημένος ὁ δρχό- 
- μονος ἓν ὀνόματι κυρίον, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοιο. 10 χαὶ εἰσελ- 10 

Θόντος αὐτοῦ εἶς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ᾗ πόλις λέγουσα 
Τίς ἐστιν οὗτος; 3! οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ὁ προφήτης 14 
᾿]ησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίαρ. 

κα. Καὶ εἰσῆλθεν ᾿Ἱησοῦς δὲς τὸ ἑερὸν τοῦ θεοῦ, καὶ ἐξέβαλεν 12 
Ἡ η πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ας τῷ ἱδρῷ, καὶ τὰς 
1ο η εραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέσερεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν 

᾽ πωλούντων τὰς περιστεράς, 19 καὶ λάγαι αὐτοῖς Γέγραπται Ο 19 
ἡλετ. οἶκόρ µου οἶκος προσευχής κληθήσεται, ὑμεῖρ δὲ αὐτὸν ποιεῖτε 

σπήλαιον ληστῶν. 14 καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ὃν 14 
τῷ ἱδρῷ, καὶ ὀθεράπευσεν αὐτούο. 15 ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς 15 
καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ Θαυμᾶσια ἃ ἐποίησεν καὶ τοὺς παῖδας 
τοὺς κράξοντας ἐν τῷ ἱδρῷ καὶ λέγοντας «ὁσαννὰ τῷ υἱῷ «4{ανίδ, 
ἠγανάκτησαν 16 καὶ εἶπαν αὐτῷ 4κούεις τί οὗτοι λέγουσιν; ὁ 16 

«ι8,., δὲ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Λα οὐδέποτε ἀνέγνωτα ὅτι ἐκ στόµα- 
τος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 17 καὶ καταλιπὼν 17 
αὐτοὺς ἐξήλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ γὐλίσθη ἐκεῖ. 

μεν Πρωίας δὲ ἐπαναγαγὼν εἰς τὴν πόλιν ὀπείνασιν. 19 καὶ 1810 
... ἰδῶν συκήν μίαν ἐπὶ το ὁδοῦ ἦλθεν ἐπὶ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν 

ἐν αὐτῇ εἰ μῇ φύλλα µόνον, καὶ λέγει αὐτῇ Οὐ µηκέτι ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἶ, τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ 
συκή. 30 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς πα- 20 
θαχοῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 3 ἀποκριθαὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 24 
αὐτοῖς -ἁμὴν λέγω ὑμῦ, ἐὰν ὄχητε πίστιν καὶ μῆ διακριθῆτε, οὐ 
µόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτφ εἴπητε 
“ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσα», γενήσεται' 33 καὶ πάντα 22 
ὅσα ἐὰν αἴήσητα ἐν τῇ προσενχῇ πιστεύοντες λήμψεσθο. 

Νε μα, Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερόν, προσήλθον αὐτῷ διδάσκοντι 23 

ᾱ. τοῦτο δὲ ὅλον ὅ. καὶ ἐπιβεβηκώς κ οσα ἐπί βθουπᾶάιΏ ϐ. προσέ- 
ταξε ᾖἸ. ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν ... 69 (1ος ς) 

᾿ἐπεκάθισαν» 9. Οἵη αὐτόν 11. ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης 12. ὁ ᾿]ησοῦς 
13. ἐποιῄσατε 1. ΟΠΠ τούς βθουπάππι 16. εἰπον 18. ἐπανάγων 19. 
οπι Οὐ 322. ὅσα ἄν... λήψεσθε 11. Ἰγαζαρέτ 



πσσπ-α -π-----τ------------ . 

25 ΜΑΤΤΗ. 21, 24. -- 4». 
« 2 ) 8 « , ” - , ᾽ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτδροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἔν ποίᾳ 

2 ο - . [ ελ 4 , Α 

ἐξονσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 
2434 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 

λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
2ὔ ταῦτα ποιῶ΄ 35 τὸ βάπτισμα τὸ Ιωάννου πόθεν ἦν; ἓξ οὐ- 

-. ἩἈ . [ « Δ 3 4 - ΄ 

ρανοῦ η ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες 
20 26 Ἐὰν εἴπωμεν Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν 4ιὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύ- 

3 . Φ1 λ 3” 3 2 [ή ’ 4 

σατε αὐτῷ; ἐὰν -δὲ εἴπωμεν Εξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τον 
27 ὄχλον᾽ πάντερ γὰρ ὡς προφήτη» ἔχουσιν τὸν ]ωάννη». 21 καὶ 

9 / ” 2 νι » 4 . 8 3 » . ἀποκριθέντες τῷ ᾿]ησοῦ εἶπον Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ 
98 αὐτός Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 325 Τί 

4 ε ο ” 4 , 0 4 4 ω 

δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν δύο τέκνα, καὶ προσελθῶν τῷ 
πρώτῳ εἶπεν Ἰέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελώρι. 

29 29ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Οὐ θέλω, ὕστερον δὲ µεταμεληθεῖς 
30 ἀπῆλθεν. ὃ0 προσελθὼν δὲ τῷ ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἆπο- 
84 κριθεὶς εἶπεν ᾿Εγὼ κύριε, καὶ οὐκ ἀπῆλθεν. 84 τίς ἐκ τῶν δύο 

2 ρ 4 ” ιό , ς ῤ ο » 

ἐποίμσεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν Ὁ πρώτος. λέγει αὐ- 
τοῖς ὁ ᾿]ησοῦς -ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι 

32 προάγουσι ὑμᾶρ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ὃ2 ᾖλθεν γὰρ 
Ιωάννης πρὸς ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε 
αὐτῷ; οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ. ὑμεῖς δὲ 

98 ἰδόντες οὐδὲ µετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. ὁὺ4λ- 
λην παραβολὴν ἀκούσατα. ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις 
ἐφύτευσεν ἀμπελώνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ ὥρυξεν 
ἓν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γδωρ- 

84 γοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. ὃ8 ὅτε δὲ ἦγγισον ὁ καιρὸς τῶν καρπῶ», 
ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς. γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς 

36 καρποὺς αὐτοῦ. 3δ καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ 
ὃ6 ὃν μὲν ἔδδιρα», ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησα». ὃ6 πάλυ 

ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτω», καὶ ἐποίησα» 
37 αὐτοῖς ὡσαύτως. ὃ7 ὕστερον δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸρ' 
3δ αὐτοῦ λέγων Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. ὃδ οἱ δὲ γδωργοὲ 

ἰδόντες τὸν ουἱὸν εἶπον ἐν ἑαντοῖς Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος 
δεῦτε ἀποκτείωμεν αὐτὸν καὶ σχώμεν τὴν κληρονοµία» αὐτοῦ. 

ὃ9 59 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτει- 
ἀθφαν. 30 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριο τοῦ ἀμπελῶνυς, τί ποιῄσει τοῖς 
41 γεωρ]οῖς ἐκείοιςο; 3ἱ λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει 

αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελώνα ἐκδῶσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἴτινες 
42 ἀποδῶσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 33 λέγει 

1.6. 20, ' 
1-8. 

“ [νά ϱ ο” ἄ αὐτοῖρ ὁ ᾿]ησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτο ἐν ταῖς γραφαῖς «4ΐθον ὃν "Ρε χι, 

26. Οπα τὸ βθοππάυπα ... ἐν: παρ Ἅᾖ326. ὡς προφήτη» Ῥοβδύ Ιωάννην 
Ῥοη 28. τέκνα δύο ... θάά ἵπ Ππθ µου ὅθ0. καὶ προσελθών τῷ δευ-- 
τέρρ 81. λέγουσιν: πάά αὐτῷ δδ. πρ. ὑμᾶς ᾽᾿]ωάννης ... οὔὖδέ: οὐ 
3». ἄνθρωπός τις ... ἐξέδοτο ᾖ3δ. κατάσχωµεν 41. ἐκδόσεται 



ΜΝΑΤΤΗ. οἱ, 49. --- 2», 160. 39 

ἀπεδοκήιασαν οἱ οὐκοδομοῦντας, οὗτος ἐγενήθη εἰς καφαλὴν γω- 
νίας παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν Θανυμαστὴ ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς ἡμῶν; 9 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ ὑμῶν ἡ {9 
βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς 
αὐτῆς. 4ὖ καὶ ἀκούσαντερ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς 4ὅ 
παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγοι 36 καὶ ζη- {6 
τοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προ- 
φήτην αὐτὸν εἶχογ. 

ΧΧΙΙ. 

Ῥαταβοία ἆθ ερι]ὀ χθρἸο. Ἐθεθροπεῖο ἆθ οθΠ8α βο]νοπάο, ἆθ τθργ- 
ΥΘΟΔΟΠΘ, ἀθ Ῥγαθοθρίο Ῥεϊπιασίο. Ολεϊβίας ου]αβ εἰ πας 

μα]. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦο πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐ- 1 
τοῖς λέγων 3 Ομοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασι- 2 
λεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. ὃ καὶ ἀπέστειλεν τοὺς 3 
δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκληµένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ 
οὐκ ᾖθελον ἐλθεῖν. 3 πᾶλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων 4 
Εἴπατε τοῖς κεκληµένοις ᾿Ιδοὺ τὸ ἄριστόν µου ἠτοίμακα, οἱ ταζ- 
ροί µου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα ἔτοιμα. δεῦτα εἰς 
τοὺς γάμους. ὃ οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃδ μὲν εἰς τὸν ὅ 
3 2 ρ αἱ ν 5 4 3 2 » ε ϱ) λ ἴδιον ἀγρόν, ος δὲ ἐπι τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ. 6 οἱ δὲ λοιποι κρα- ϐ 
τήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειαν. Ἴὸὁ δὲ Ἰ 
βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέµψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν 
τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. ὃτσότε δ 
λέγει τοῖς δούλοι αὐτοῦ Ὁ μὲν γάμος ἔτοιμόρ ἐστιν, οἱ δὲ κὲ- 
κλημάνοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι. Ὁ πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους 9 
τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητα καλέσατε εἰ τοὺς γάμους. 
10χαὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἷς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον 10 
πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τ καὶ ἀγαθούς' καὶ ἐπλήσθη ὁ 

"γάμος ἀνακειμένων. 1ἱ εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺρ 14 
ἀνακειμέγους εἶδεν ἐκεῖ ὤνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γά- 
μον. 32 καὶ λέγει αὐτῷ Ἑταῖρο, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ὄχων 12 
ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώδη. Ίδτότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς 19 
διακόνοις 4ἤσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν οἰς 
τὸ σκότος τὸ ἑξώτερον  ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς 

(9,16) τῶν ὀδόντων. 14 πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοί, ὀλέγοι δὲ ἐκλεκτοί 14 
μο 1, Τότε πορευθόντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως 15 
ιε3 αὐτὸν πα]ιδεύσωσιν. ἓν λόγ9. 16 καὶ ἀποστέλλονσι αὐτῷ τοὺς 1ὐ 

μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν λέγοντες 4ιδάσκαλε, οἵ- 

41. Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται" ἐφ ὃν ὃ ἄν 
πίση, λικµμήσει αὐτόν, 40. ἐπειδὴ ὡς προφήτην 

ΧΧΠ. 1. αὐτοῖς ρΡοεῖ εἶπεν Ροι 4, ἠτοίμασα ὅ. ὁ μέν οἱ ὁ δέ 
... ἐπές εἰς Τ. ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεύς ϱ. ὅσους ἂν 19. εἶπεν ὁ βα- 
σιλεύς ... ἐκβαλ. αὐτόν: ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε 



) 

40 ΜΑΤΤΗ. 2ο, 17. --- 49. 
--------------ᾱ- 

ὅαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν» ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ δι- 
δάσκειο, καὶ οὗ µέλει σοι περὶ οὐδενός οὗ γὰρ βλέπεις εἰς 

17 πρὀσωπο» ἀνθρώπων 37 εἰπὲ οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ. ἔξδεστιν 
18 δοῦναι κῆνσον Καΐσαρι ᾗ οὗ; 18 γνοὺς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς τὴν πονη- 
19 ρίαν αὐτώρ εἶπεν Τί µε πειράζδετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατό μοι 

τὸ νόμισμα τοῦ κήρσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριο». 
20 31 20 καὶ λέγει αὐτοῖς Τήνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ᾗ ἐπιγραφή: 3 λέ- 

Ίουσιω αὐτῷ Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖ; "4πόδοτε οὖν τὰ 
22 Καίσαρος Καΐσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες 

ἐθαύμασα», καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 
25 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῇήλθο» αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ Ἱέ- πο 1, 
24 οντες μὴ εἶναι ἀνάστασι», καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν ο λέγοντας κα 26 

ἄάιδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν Εάν τι ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, Ῥι ,ς. 
ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴ» γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστή- 

25 σει σπέρµα σῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 35 ᾖσαρ δὲ παρ ἡμῖν ἑπτὰ ἆδελ- 
φοί' καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησε», καὶ μὴ ἔχων σπέρµα 

20 ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 36 ὁμοίως καὶ ὁ 
27 δεύτερος καὶ ὁ τρίος, ἕως τῶν ἑπτά. 31 ὕστερον δὲ πάντων 
28 ἀπόθανεν καὶ ᾗ γυνή. 39 ἓν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ 
29 ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 39 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τῇν δύνα- 
30 µιν τοῦ Θεοῦ. ὃ0 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμί 
34 ζονται, ἆλλ ὦς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίώ. 34 περὶ δὲ τῆς 

ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀγέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ 
32 θεοῦ Λέγοντος 32 Ἐγώ εἰμι ὁ θεὺς "4βραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ισαὰκ «εχλ,ο. 

καὶ ὁ θεὸς Ιακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς θεὸρ νεκρών ἀλλὰ ζώντων. 
38 55 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῆ αὐτοῦ. 
δι Οἱ δὲ “Φαρισαῖοι «ἀκούσαντες ὅτι ἀφίμωσον τοὺρ «Σαδδου- Μο 13, 
3ὔ καίους συνήχθησα» ἐπὶ τὸ αὐτό, 5δ καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αἲὖ- ἐς Ἱὰ 
96 τών ρομικὸς πειράζων αὐτόν 56 4ιδάσκαλε, ποία ὀντολὴ με}άλη 
97 ἐν τῷ "όμφ; ; 37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ “4γαπήσεις κύριο τὸν Φεόν σου «Ὄι ϱ, ν. 

ἐν ὅλι τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλη τῇ ψυχῆ σού καὶ ἐν ὅλῃ 
38 τῇ διανοίᾳ σου. ὃδ αὕτη ἐστὶν ἦ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή. 
30 59 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ 4 [γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὧς σεαν- «ἴν 19, 
10 τόν. 40 ἓν ταύταιο ταῖς δυσὶρ ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέµαται 

καὶ οἱ προφῆται. 
44 Συνηγμένων δὲ τῶ» Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ̓ ]ησοῦς πο 1, 

40 32 λέγων Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱδο ὁστιν; λέ- ἵο 1 
49 γουσιν αὐτῷ Τοῦ «Δ4ανίδ. 45 λέγει αὐτοῖ; Πῶς οὖν 4ανὶδ ἐν 

22. ἀπῆλθον 26. γήµας: αμήσας 26. ἐν τῇ οὔν ἀναστάσει 90. ἐκ- 
γαμίέδονται ... ἄγγελον τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ 3δ. αἀά ἵω ἀπθ καὶ λέ- 
γων 27. ὁ δὲ 1ησοῦς εἶπεν αὐτῷ 988. αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ ΡΥάλη 
40. ὁ νὀμ. καὶ οἱ προφ. κρέµανται 



ΜΑΤΤΗ. 93, 44. --93, 15. 41 
πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριο» λέγων “ Εἶπον κύριος τῷ αυρίφ “ 

λμοα. µου Κάθου ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς ὀχθρούς. σου ὑπο- 
κάτω τῶν ποδών σου. {5 εἰ οὖν {4{ανὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς {ἐὔ 
υἱὸς αὐτοῦ ἑστώ; 36 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λό- 16 
7ο», οὐδὲ ἐτόλμησέν τι; ἀπ ἑκείνηρ τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι 
αὐτὸν οὐκέτι. 

ΧΧΙΠ. 

Οδεαραπίας Ῥ]ματίδβθοσυπα οβθηἰαίίο, δαἰπιυ]θάο Ιθριαπααιθ ΡρθγνθγαΒ 
Ἱπέθερχθίφίίο οί πιυ]Ηρ]οκ αὔαβιδ. Ἠϊθτοβο]γπια ργορμθίβσυπι 

Ἱπίθτ{θοίΠΣ. 

Τότε ὁ Ἴησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς 1 
αὐτοῦ 3 λέγων Ἐπὶ τῆς Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ Ίραμ- 2 
ματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. ὃ πάντα οὖν ὅσα ἂν εἴπωσι ὑμῖν ὃ 
ποιήσατε καὶ τηρεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτο λέ- 

ιε11, «ο, γουσι» γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. 3 δεσµεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ 4 
ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλφ αὐ- 
τῶν οὐ θέλουσιω κιῆσαι αὐτά. ὃ πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ὅ 
ποιοῦσι» πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀγθρώποις. πλατύνουσιν γὰρ 
τὰ φυλαμτήρια αὐτῶν καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα, ϐ φιλοῦ- ϐ 

να σι δὲ τὴν πρωτοκλισία» ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθε- 
ο, α. “ δρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἓν ταῖς ἆγο- Ἱ 

ραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί δὺ ὑμεῖς δὲ μὴ 8 
αληθῆτε ῥαββί: εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ διδάσκαλος, πάντες δὲ 
ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. Ὁ καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς 9 
γῆς) εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος. 190 μηδὲ κληθῆσε 10 
καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐσεῖν εἷς ὁ Χριστόρ. 34 ὁ δὲ 14 

κι9.ε, μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 32 ῦστις δὲ ὑψῶσει ἑαυτὸν 12 
ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήησεται. 

Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖρ καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 19 
ἵε11α, χλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὄμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων" 

ὑμεῖς γὰρ οὖκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίοτε εἰσελ- 
θεῖν. 15 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι 15 
περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτο», 
καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 

45. κύριον αὐτὸν καλε 44. ὁ κύριος ... ὑποκάτως ὑποπόδιον 40. 
αὐτῷ ἀποκριθῆναι 

. ὃ. εἴπωσυν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε 4. δεσµ. γὰρ 
φορτ. βαρ. καὶ δυσβώστακτα 6ῦ. πλατύν. δὲ τά ... τὰ κράσπεδα;: δάά 
τῶν ἑματίων αὗτῶν ϐ. φιλοῦσί τε Ἱ. ῥαῤρι, ῥαββί δ. ὁ διδάσκαλος: 
ὁ χαθηγητής, ὁ Χριστός 9. ὁ οὐράνιος: ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 10. εἷς 
γάρ ἐστιν ὁ καθηγητὴς ὑμῶν», ὁ Χριστός 14. «ὁ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμµα- 
τεῖς καὲ φαρισαΐοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οὗκίας τῶν χηρῶν, 
καὶ προφάσει μαχρὰ προσευχόµενοι' διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον 
κρίμα. (1έθπα ς 5θά ὅτι κατεσθἰετε θὲο. κρίμα. Οὐαὶ ὑμῖν, γρ. κ. φαρ. 
Δηίθ ὅτι κλείετε εἴο, Ροπ) 



45 ΜΑΤΤΗ. 25, 16. --- ὃ5- 

16 1δοὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοί τυφλοὶ οἱ λέγοντε, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ 
ϱ ς ὃν » - ο) νὰ ὁ 

ναῷ, οὐδέν ἐστίν' ος δ ἂν ὀμόσῃ ἓν τῷ χρυσφ τοῦ ναοῦ ὀφεί- 
11 λει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστώ, ὁ χρυσὺς ᾗ ὁ 
18 ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσό»; 18χαί Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ φνσια- 

στηρίῳ, οὐδέν ἐστιν' ὃς δ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐ- 
19 τοῦ, ὀφείλει. 19 τυφλοί, τί γὰρ µεῖζον, τὸ δώρον ἢ τὸ θυσιαστή- 

ε Ν ” 3 , ὁ ’ 

20 ϱριον τὸ ἁγιάζον τὸ δὥῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θΘυσιαστηρίῳ 
21 ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ. 34 καὶ ὁ ὀμόσας 

ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν 
23 23 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ ὀθρόνῳ τοῦ θεοῦ 
23 καὶ ἐν τῷ καθηµένφ ἐπάνω αὐτοῦ, 35 οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς τε α1, 11. 

- ” λ ’ 4 
καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ εὺ 
ἄνηθον καὶ τὸ κύμινο», καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, 
τὴν κρίσι καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν. ταῦτα δὲ ἔδδι ποιῆσαι 

3 ο ἃ 3 - ῷ4. ε Ν . « 4 [ή 

24 κἀκενα µη ἀφεῦαι. ὁδηγοι τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κὠ- 
2ὕνωπα, τὴν δδ κάµηλον καταπίνοντες. 35 οὐαὶ ὑμῖν, γθαμματεῖς τοια. 99. 

3 - [4 ’ ο ἃ 3. ” 

καὶ Φαρισαῖοι ὑπομριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτη- 
ρίου καὶ τῆς. παροψίδος, ἔσωθδεν δὲ γέμουσυ ἐξ ἁρπαγῆς καὶ 

20 ἀκρασίας. 326 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἔντος τοῦ 
2] ποτηρίον, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρύν. 21 οὐαὶ 

ὑμῖ, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετα 
τάφοις κεκοχιαµένοις, οἶτινες ἔξωθεν μὲν φαύονται ὡραῖοι, ἔσω- 

ηβ 3 ” 3 ῤ - φ , 9 ΄ .8 σ 

Θεν δὲ γέµμουσιν ὀστέων φνεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 35 οἵ- 
τως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαύεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
/ ” 3 4 ε« η 4 ϱ) ’ 99 » ϐ ε. Ι, 

29 ἔσωθεν δέ ἐστε µεστοί ὑποκρίσεωςρ καὶ ἀνομίας. 3 οὖαι ὑμῖν, ἴο 1, 
θαμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οὐιοδομεῖε τοὺς 
τάφους τῶν προφητών καὶ κοσμεῖτ τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 
40 4 λ ῤ Εὺ 4 3 ο ς ο, ο / :ς 

ὃ0 οὅχκαι Λεγετε ἓι Ἰμεῦα ἐν ταῖς Ίµεραις τῶν πατέρων ἡμῶ», 

οὐκ ἄν ἦμεθα αὐτῶν κοιωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητών. 
81 δί ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς 
3 προφήτας. ὃ5 καὶ ὑμεῖ πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν πατέρων 
33 ὑμῶν. δ5 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶο φύγητε ἀπὸ τῆς κρί 
984 σεως τῆς γδόνρης; δ4 διὰ τοῦτο ἱδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς το 1, 

προφήταρ καὶ σοφοὺς καὶ Ἰθαμματεῖρ᾽ ἐξ αὐτῶν ἀποκτεεῖτε 
καὶ σταυρώσοτε, καὶ εξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἓν ταῖς συναγωγαῖς 

3δ ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰ πόλιν 3δ ὅπως ἔλθι ἐφ 
ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνγόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵμα- 

” νε / ο νὰ σ , έεωυ 

τος -4βελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαρα- 
4 . “ ο 

χίου, 0» ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίον. 

17. ὁ ἁγιάζων 18. κα Ὃς ἐάν 49. µωροὲὶ καὲ τυφλοί ΑΦ]. κατοικοῦντν 
29. τὸν ἔλεον 1... οπα δὲ... ἀφιέναι 260. τοῦ πεοτηρίον καὸ τες πα- 
ροψίδος ... αὐτοῦ; αὐτῶν 28. οὕτω ..» µεστοί ἐἔστε 30. μεν δἱΐδ... 
κοιωνοὲ αὐτῶν 34. ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτει ῬΙ8θΙη καὲ ῥδ. ἐκχυνό- 
μενον 



ΜΑΤΤΗ. 25, ο0. --- 24, 17. .. 45 

ὀ6 μὴν λέγω ὑμῖν, ἤξει πάντα ταῦτα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 36 
κά 37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερονσαλήμ, ᾗ ἀποκτείουσα τοὺς προφήτας καὶ 8] 

"μθυβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκιρ ἠθέλησα 
ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπο» ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσ- 
σία ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 58 ἰδοὺ ἀφίε- 38 
ται ὑμῶν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 58 λέγω γὰρ ὁμῖν, οὐ μή μο ἴδητε 89 

μοι "5, ζπ) ἄρτι έως ἂν δἴπητεα Κὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

κυρίου. 

ΧΧΙΥ. 

Βοβροησίο (µσίεῦ ἀ9 Ιηϊοχῖία οπάφβθβε, βθθου]ῖ Πηθ οἱ τοάϊῖία βτο. 
Εκοπιρίαπι 8ο αθ υπ Νοθοβὶ 1ΐθπι βετνὶ βάθΙΙ θὐ πια]ο βά1. 

μ.ο 1, Καὶ ἐξελθὼν ὁ ᾿]ησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ 
τά οι ” « 4 } ” 3) 2 ” 3 4 ” 

, προσῆλθον οἱ µαθηται αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ 
.. ο 3 «1ιὶ } λ »υ.. ου λά, ον ῃ . ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ ἀποκριθεῖς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὗ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ κατα- 
λυθήσεται. ὃ καθηµένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὅρους τῶν ἑλαιῶν 

“ πμ. « ἃ » ὸ90 ρ 5) ε- 9 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηται κατ ἰδίαν λέγοντες Είπε ἡμῖν πὀτε 
ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντε- 
λείας τοῦ αἰῶνος; 3 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ελέ- 
πετε µή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. ὃ πολλοὶ γὰρ ἐἑλεύσονται ἐπὶ τῷ 
2 , ϱ / 2 ’ 9 « / .. 4 

ὀροματί µου λέγογντεςο Εγώ εἰµι ὁ Ἄριστὸος, χαι πολλοὺς πλανή- 
σουσιν. δ µελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέµων' 
ς ο” ι - ο] 4 , ’ 2 2 ” 3 ἃ 

ὁρᾶτε µη θροεῖσθα' δεῖ γὰρ παντα γενέσθαι, ἆλλ οὕπω ἐστιν 
τὸ τέλος. Ἴ ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ 
βασιλεία», καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὲ κατὰ τόπους. ὃ πάντα 

11. δὲ γαῦτα ἀρχὴ ὠδύων. Ὁ τότα παραδῶώσουσιν ὑμᾶς εἰ θλῖψιν 
Χο 14, 14, 4 ο α ε ω ἓ 4 , ε 4 , ” 

[ο 11, 11. και ἀαποκτεγχοῦσε ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθα µισούµεροι υπο παντων τῶν 

7 

8 

9 

ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μον. |Ό καὶ τότε σκανδαλισθήσο»ται πολλοὶ 10 
καὶ ἀλλήλους παραδώσονσιν καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους. 14 καὶ 14 
πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς. 
13 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψνγῄήσεται ἡ ἀγάπη 12 

9. ζῶν πολλῶν. 15 ὁ δὲ ὑπομείας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 13 
κεικιο, 1: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῇς βασιλείας ἓν ὅλῃ 14 

ὁ 3 [ο ε) , κο ” 4 ή σ 4 

τῇ οὐιουμένῃ εὖ µαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ 
κο 15, τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν 15 
1ο, διὰ 4ανιῇλ. τοῦ προφήτου ἁστὸς ἐν τόπῳφ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων 
σου 9, φοείζω, {8 σότα οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη, 17 ὁ 16 11 

ι 3. 39 ο” , 4 , Ύ . 5 ο. »ρ ». ” 
ε1τ, 1. ἐπι τοῦ δώµατος µή καταβακέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οὗκίας αὐτοῦ, 

2θ. ταῦτα πάντα δ]Ί. ἐπισυνάγει ὅ ὄρνις τά 2οσσ. ἑαυτῆς . ολ, αὐτῆς 
ΧΧΙΥ. |. ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἑεροῦ 2. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν ... 

πάντα ταῦτα ... ὃς οὗ: θδάά µή ὭὉὃ. καὲ τῆς συντελεέίας ᾖἵἹ. λιμοέὲ: 
αἆά καὶ λοιμοέ ϐ. ςὸ (ποῦ ς) Οπι τῶν 346, «9 (ποπ ς) ἑστώς 17. τὰ 
ἐκε τι ἐκ 



44 ΜΑΤΤΗ. ο, 18. --- 40. 

19 18καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μῇ ἐπισερεψάτω ὀπίσω ἄραι τὰ ἐμάτια 
19 αὐτοῦ, 19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζού- 
20σαις ἐν ἀκείναις ταῖς ἡμέραις. 20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένη: 
21 ται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαβῤβάτῳ, 21 ἔσται 7ὰρ τότε 

θλῆψις μεγάλη, οἵα οὐ 1άγονο» ἀπ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν 
22 οὐδ οὐ μὴ Ἰένηται. Ἄλκαὶ οἳ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι 

ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σἀρξ. διὰ δὲ τοὺς ὀκλεκτοὺς κολο- 
28 βωθήσορται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, 26 τότε ἑάν τις ὑμῖν εἶπῃ ᾿Ιδοὺ 
24 ὧδε ὁ Χριστός, ᾗ ὧδε, μὴ πιστεύσητα. 34 ἐγερθήσονται γὰρ 

ψευδύχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα 
καὶ τέρατα ὥστα πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεντούς. 

2ὔ 26 25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν. 26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν Ἴδοὺ ἐν σῇ το 11, 
ἐρήμφ ἐστίν, μὴ ἐξελθητε΄ Ιδοὺ ἐν τοῖς ταµείοις, μὴ πιστεύσητε. 

χΙ ὥσπερ γὰρ ἡ ἀσεραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται 
ἕως δυσμῶ», οὕτως ἔσται ᾗ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

28 29 35 ὕπον ἐὰν ᾗ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσο»ται οἱ ἀετοί. 3 Εὐ- Μο 1», 
θέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείων ὁ ἥλιος σκοτισθή- Ἰς 31, 
ἴσεται, καὶ ᾗ σελήνη οὗ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες 
πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σα- 

δ0 λευθήσονται. 30 καὶ τότα φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαῖ τῇς Άροο 
γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν 

3] νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. δὲ καὶ 
ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, 
καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέ- 

ἄδμων ἀπ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν. ὃλ 4πὸ δὲ τῆς 
συκῆς μάθετε τὴν παραβολή» ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένη- 
ται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γιρώσχετε ὅτι ὀγγὺς τὸ θέρορ᾽ 

35 5ὺ οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, Τινώσκδτθ ὅτι γγόο 
84 ἐστιν ἐπὶ θύραις. δὲ ἅμην λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθτ. ᾗ 19νδὰ 
Δὔ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται, δδ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ | πα- 
36 ρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ παρέλθωσιν. ὃ6 Περὶ δὲ σῇς κο τὰ, εα. 

ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐ- 
37 ρανῶν, εἰ μὴ ὃ πατήρ µου μόνος. ὃ7 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ νο 11, 

ω ο ο ε , ”. « - . 3 , ε 36. 38 Νώε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπον. ὃδ ὡς 
γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πί- 

φΟντες, γαμοῦντερ καὶ ἐκγαμίροντες, ἄχρι ᾗς ἡμέρας εἰσῆλθεν 
39 Λῶε εἰ τὴν κιβωτόν, δ9 καὶ οὖν ἔγνωσαν ἕως ᾖλθεν ὁ κα- 

τακλυσμὸς καὶ ἦρον ἅπαντας, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ 
ἐὐτοῦ ἀνθρώπου. 30 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παρα- 

20. ἐν σαββάτῳ ]. ἔσται; θὰὰ καὶ 28. ὅπου γάρ 90. ἐν τῷ οὕρανῷ 
35. οὕτω ῥδ. παρελεύσεται: παρελεύσονται 90. καὶ τῆς ὥρας ὁ]. 
ἕσται; θὰ καὶ ὁδ. ὥσπερ γάρ ... τοῦ κατακλυσμοῦ: ῬΡί8επα ταῖς 
πρό ὅθ. ἕσται; αἀὰ καὶ 40. ὁ εἷς Ὀἱν 



[ε11, 35. 

16 13, 

1ο 14, 

ΝΑΤΤΗ. 4, 41. --- »ὅ, 10. 4ῦ 

λαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται 43 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, µία Η 
παραλαμβάνεται καὶ µία ἀφίεται. 32 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ 9, 
οἴδατα ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 39 Ἐκεῖνο δὲ γινώ- 43 

σ 2 34 4 3 ο ν ϐἆ [ 

σηοτε, ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχε- 
ται, ὀγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυγῆναι τὴν οὐκίαν 

» ” 44 ” 4 « ” / ο 4 2 - αὐτοῦ. “3 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἔτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτα 44 
ο 6 ϱΆ - 2 , 3 4ὐ , 4 3 4 ε ὴ 

ὥρᾳ ο υἱος τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. Τις ἄρα ἐστιν 9 πιστος 4ὅ 
δοῦλος καὶ φρόνιµος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οὐκετείας 
αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴ» ἐν καιρῷ; 36 µακάριος ὁ 469 
δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 
Α7 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσι αὐτοῦ κατα- 4] 
στήσει αὐτόν. 48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖρορ ἐν τῇ 48 
χαρδίᾳ αὐτοῦ Χρονίζει μου ὁ κύριος ἐλθεῖν, 49 καὶ ἄρὲ ξήται 49 
τύπτοιν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθήι δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν µε- 
θυόντων ὄθήξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκδίνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ δ0 

ὃ ω 4 9 σ τ » , 51 4 ΄ μας. προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὗ }ινώσκει, δὲ καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν δἰ 
καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ 
κλανθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων». 

ΧΧΥ. 

Ρατουοἷαθ ἀθ ἆθοθτα τἱτριηίρας οὐ ἆθ ἰα]οπίοτατ βΗ. οπάϊοίαπι 
θΧΣΘ6ΠΙΗΠΙ. 

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡᾗ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθέ- ἲ 
ροις, αἴτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτών ἐξῆλθον εἰς ὑπάν- 
τῆσι» τοῦ φυµφίου. 2πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν µωραὶ καὶ πέντε 2 
φρόνιµοι. ὃ αἴτινες µωραί, λαβοῖῦσαι τὰς λαμπάδας αὐτῶν οὐκ ἃ 
ἔλαβον μεθ ἑαυτῶν ἔλαιον' 3 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν 4 
τοῖς ἀγγείοις μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν. ὃ χρορίζοντος δὲ τοῦ ὅ 
νυµφίου ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθενδον. ϐ µέσης δὲ νυκτὸς 6 
κρανγἡ γέγονεν ᾿Ιδοὺ ὁ νυµφίος, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν. Ἱ τόταο Ἰ 
ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἑκόσμησαν τὰς λαμ- 
πάδας ἑαυτῶν. ὃ αἱ δὲ μωραὶ ταῖς φρονήµοις εἶπαν 4ότε ἡμῖν 8 
ἐκ τοῦ ἑλαίου ὐ ὑμῶν, ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβόννυνται, ὁ ἀπε- 9 
κρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι ΙΜή ποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν 
καὶ ὑμῖν πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγορά- 
σατο ἑαυταῖς. 10 ἀπερχομένω»ρ δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι ᾖἦλθεν ὁ νυµ- 10 
φίος, καὶ αἱ ὄτοιμοι εἰσῆλθον µετ αὐτοῦ εἰ τοὺς γάμους, καὶ 

4]. μύλωνε 42. ποίἰᾳ ὥρᾳῳ 44. ὥρᾳ οὗ δοκεῖτε ἀδ. ὁ κύριος αὖὐ- 
τοῦ ... οἰκετείαςς Θεραπείας ... τοῦ διδόναι 4θ. ποιοῦντα οὕτως 48. 

ὁ κύρεός µου ἀθ. Οἱ αὐτοῦ ... ἐσθίειν δὲ καὶ πίνειν 
ΧΧΝΥ. 1. ἑαυτῶν: αὐτῶν ... ἀπάντησι ὁ. πέντε δὲ ἦσαν ἐξ 

αὐτῶν φρόνεμοι κοὺ (5 ΏΟὮ σ8, αἀάἆ αἲ) πέντε µωραί ὂ. αὐτῶν: ἔαυ- 
τῶν 4. ὠγγείις αὑτῶν ϐθ. ὁ νυμφέος: αἀἀ ἔρχεταν ... εἰς ἀπάντ. 
αὐτοῦ Ἱ. ἑαυτῶν: αὐτῶν 3Θ. εἶπον 9. οὗ µή: οὐκ ... πορεύεσθε 
δὲ μᾶλλον 



46 ΜΑΤΤΗ. 26, 11. -- 52. 

11 ἐκλείσθη ἡ θύρα. 34 ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρ- 
12 Θένοι λέγονσαι Κύριε κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 12 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
13 εἶπεν "4μὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 15 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι 
14 οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρω- το 19, 

πος ἀποδημῶν ἐκάλεσε» τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκερ αὖὐ- 
16 τοῖς σὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, 
ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστφ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἄπε- 

16 δήµησεν εὐθέως. 16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν 
47 εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 11 ὡσαύ- 
Ίθτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν ἄλλα δύο. 18ό δὲ τὸ ὃν λαβὼν 

ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐ- 
19 τοῦ. 19 μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων 
20 ἐκεύων καὶ συναίρει λόγον µετ αὐτῶν. 320 καὶ προσελθών ὁ τὰ 

πέντε τάλαντα λαβὼν προσήρεγκεον ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων 
Κύριε, πέντε ταάλαντά µοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα 

21 ἐκέρδησα. 34 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ 
πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε 

20 εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο 
τάλαντα εἶπεν Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας, ἴδε ἄλλα 

25 δύο τάλαντα ἐκέρδησα. 325 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ Εὖ, δοῦλε 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἤς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε κα- 

24 ταστήσω᾽ εἴσελθε εἷς τὴ» χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 34 προσελθὼν 
δὲ καὶ ὁ τὸ ὃν Ἀάλαντον εἰληφὼς εἶπεν Κύριε, ἔγνων σε ὅτι 
σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, Θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων 

26 ὅθεν οὐ διεσκόρπισας 3 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ 
26 τάλαντόν σον ἐν τῇ 1 ἴδα ἔχει τὸ σόν. 20 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 

κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκρηρέ, ἴδεις ὅτι 
θερίω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὔ διεσκόρπισα; 

2] Χ7 ἔδει σε οὖν βαλεῖν τὸ ἀργύριόν µου τοῖς τραπεζέταις, καὶ ἑλ- 
286θὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκφ. 38 ἄρατε οὖν ἀπ 
29 αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 35 σῷ 

7ὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται' τοῦ δὲ μὴ κιτ]. 
30 ὄχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 90 καὶ τὸν ἀχρεῖον 

δοῦλο» ἀκβάλετε εἶ τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον᾽ ἐκεῖ ἔσται ὁ κλανθ- 
μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

ὃ ἍὍταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸρ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ 
πάντες οἱ ἄγγελοι ματ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης 

ὃ) αὐτοῦ. 52 καὶ συναχθήσονται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, 

15. πάᾶ Ἱη Ώηθ ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται 31]. ἐκέρδησε καὶ 
αὐτός 1δ. γῆν: ἐν τῇ γῇ ο. ἀπέκρυψε 19. χρόνον πολύν ... μεν 
αὐτῶν λόγον 30. πᾶά ἵα 8ηθ ἐπ αὐτοῖς 341. ἔφη δὲ αὐτῷ 22. ὁ 
τὰ δύο τάλαντα; θᾶἁ λαβών ... 84ἀ ἵπ βπο ἐπ αὐτοῖς 2, οὖν σε 
20. τοῦ δὲ µή: ἀπὸ δὲ τοῦ µή 390. ἐκβάλλεε 31. οἱ ἅγιοι ἄγγελου 
32. συναχθήσεται 



ει τ8, 

καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ] ο λλτας. ὥσπερ ὁ ποιμῆν ἀφορῦει τὰ 
πρόβατα ἀπὸ τῶν ἀρίφων, 98 καὶ στῄσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ 38 
δεξιών αὐτοῦ, σὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. ὃ τότε ἐρεῖ ὁ βασι- 34: 

λεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ «4{εὔτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 
µου, κληρθονοµήσατε τὴν ἠτοιμασμένη» ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ κα- 
ταβολῆς κόσμου. δὺ ἐπείασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, 35 
ἐδέψησα καὶ ἐποτίσατέ µε, ξένο ἤμη» καὶ συνηγάγετέ µε, 
δ6 γυμνὺς καὶ περιεβάλοτό µε, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ µε, 90 
ἐν φυλακῇ ἥμην καὶ ἤλθατε πρὸς µέ. ὃΊ τότε ἀποκριθήσονται 31 
αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες Ἱκύριε, πότε σδ εἴδομον πειρῶντα καὶ 
ἐθρέψαμεν; ῇ διψῶντα καὶ ὀποτίσαμεν; δ8 πότε δέ σε εἴδομεν 38 
ξένο» καὶ συνηγάγοµε»; ῇ γυμνὸν καὶ περιεβάλοµεν; ) δὺ πότε δὲὸ9 
σα εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς σέ; 
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς -ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ 40 
ὥσον ἐποιήσατα ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν µου τῶν ἑλαχίστων, 
ἐμοὶ ἐποιήσατε. 344 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων ΙΠορεύεσθε 41 
ἀπ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἶς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἠτοιμασμένον 
τῷ διαβόλφ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἀπείασα γὰρ καὶ οὐκ 42 
ἐδώκατό μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ µε, 339 ξένος 49 
ἦμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ µε, 
ἀσθενὴς καὶ ἓν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ µε. 33 τότε ἆπο- 44 

κριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα 
ᾗ διψῶντα ᾖ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῇ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ 
διικορήσαµέν σοι; Αὃ τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ᾽ἁμὴν 1ὔ 
λέγω ὁμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἑλαχίστων, 
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιῄσατε. 36 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἶς κόλασιν 40 
αἰώνιο», οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

ΧΧγΙ. 

Ἐκία ὅθδι οχίτθπη., Μαοθγάοίυπι σοπβἰ]μπα. Ἐ επ]Ιηβ 1ΠρύΠΒ. Ῥα4ομο 
ζαά8ο. Όοθπ αἱάπιαβ, ὅσδρα απχ]θίας ἵη Ἡοσχίο, οδρίῖο, ἀβπιπβίο. 

Ροἰτὶ Ίαρευβ. 
3 0)» ιό 3 ε ” , 4 , 

Και ἐγένετο τα ἐτέλεσεν ὁ ᾿]ησοῦς πᾶγτας τοὺς λόγους 1 
«τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 3 Οἴδατα ὅτι μετὰ δύο 3 
᾽ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον παραδίδο- 
ται εἰς τὸ στανρωθῆναι. 

Τότε συνήχθησα» οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ ὃ 
ὁ 

Ἱο1) ας εὖς την αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λογομένου Καϊάφα, 4 καὶ συνε- 4 

πε 14, 
1-9 

βουλεύσαντο ἵνα τὸν ᾿Ιησοῦν δύλφ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτεύωσιν. 
ὅ ἔλεγον δὲ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ὕνα μὴ θόρυβος Τένηται ἔν τῷ λαφ. ὅ 

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ 7δγομένου ἓν Ῥηθδανίᾳ ἓν οἰκίᾳ «Σίμωνος τοῦ ϐ 
κ, λεπροῦ, 7 προσῇλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βα- Ἱ 

40. ἤλθετε 39. ἀσθενῇ 44. ἀποκριθήσονται: δἆἆ αὐτῷ 
ΧΧΝΙ. ὃ. ἀρχιερεῖς: 8άἀ καὶ οἱ γραμματεῖς 4. κρατήσωσι δόλῳ 



48 ΜΝΑΤΤΗ. 26, 8. "- 91. 

8 ρυτίµου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένον. 8 (δόν- 
τες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαρ λέγοντες Είς τέ ᾗ ἀπῶλεια 

9 αὕτη; ὃ ἠδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι τοῖς 
10 πτωχοῖο. 10 γνοὺς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τί κόπους παρέχετε 
14 τῇ γυναική ἔργο» γὰρ καλὸν εἰφγάσατο εἷς ἐμό. 14 πάντοτε γὰρ 

τοὺς πτωχοὺς ὄχετε μοῦ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὗ πάντοτε ἔχατε. 
212 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς 
13 τὸ ἐπταφιᾶάσαι µε ἐποίησεν. 39 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κη- 

ρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλφ τῷ κόσµφ, λαληθήσεται καὶ 
ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰ, μ»ηµόσυ»ο» αὐτῆς. 

14 ἍΊΤύτε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Ιούδας Ἴσκα- 
15 ριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 15 εἶπεν Τί θέλετέ µοι δοῦναι, 

σα π, : 
36 ευ.) 

κάγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα .7ον ", 
16 ἀργύρια. 19 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν. ἵνα αὐτὸν παραδφ. 
7  ΆΤῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ µαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ Μο 14, 

13-:6. 

18 λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 15 ὁ Ι-ο 13, 
δὲ εἶπεν Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα καὶ εἴπατε αὐτῷ 
Ὁ διδάσκαλος λέγει Ὁ καιρός µου ἐγγύο ἑσειν, πρὸς σὲ ποιῶ τὸ 

49 πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου. 19 καὶ ἐποίῃσα» οἱ μαθηταὶ ὡς 
20 συνέταξε αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, καὶ ἠτοίμασα» τὸ πάσχα. 39 Ὀψίας 
24 δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 3ἱ καὶ ἐσθιόντων αὖ- 

τῶν εἶπεν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε. 
22 33 καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκασεος 
29 Μήτι ἐγώ εὖμι, κύριε; 38 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ὁ ἐμβάψας μεί 
24 ἁμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίφ, οὗτός µε παραδώσει. 34 ὁ μὲν 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ": οὐαὶ 
δὲ τῷ ἀνθρώπφ ἐκεύφ δί οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδί 
δοται᾽ καλὺν ἦν αὐτῷ εἰ οὖκ ἐγεννήηθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 

25 3 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπεν Μῄήτι ἐγώ 

1-13. 

Μο {6, 
11-19. 

1ο 4, 
14-13. 

26 εἶμι, «ῥαββύ λάγει αὐτῷ Σὺ εἶπας. 26 Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λα- ιο 11, 
βὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐλογήσας ὄκλασεν καὶ ἐδίδον τοῖς 
μαθηταῖρ καὶ εἶπεν “4άβετο φάγοτο' τοῦτό ἐστιν τὸ σώμά µου. 

27 17 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖᾳ λέγων 
28 Πίοτε ἐξ αὐτοῦ πώντες᾽ 3 φοῦτο 7άρ ἐστιν τὸ αἷμά µου τῆς 

διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχν»νόμενον εἰ ἄφοσιν ἁμαρτιῶ». 
2ὺ λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ' -ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ }ονήμα- 

τος τῇς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πύω μεθ 
ὑμῶν καινὸν ἓν τῇ βασιλεία τοῦ πατρός μου. 

9031 Ἁλαὶ ὑμνήσαντερ ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. δὲ τότε ο ολ 
λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἵς ...ν 

δ. οἱ μαθηταὲ αὐτοῦ . τοῦτο; θἀὰ τὸ μύρον «ο ΟΙ τοῖς 17. λέ- 
γοντες: θὰά αὐτῷ 2. εἷς ἕκαστοςς ἕχαστ. αὐτῶν 29, ἐν τῷ τρυβλίῳ 
τὴν χείρα 3]. τὸ ποτήριον 28. τῆς διαθήκης: «τὸ τῆς καινῆς δια- 
θήκης ... ἐκχυνόμενον 329. γενήµατος 



ΜΑΤΤΗ. 26, 93. --- 51. ο 49 

απ ὃν τῇ νυχκτὶ ταύτῃ" γέγθαπται γάρ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ 
διασκορπισθήσοφται τὰ πρόβατα τῆς ποίµνής. ὃλ μετὰ δὲ τὸ ὃλ 
ἐγερθῆναί µε προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 35 ἀποκριθεὶς δὲ 35 

| ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ 
ο οὐδέποτε σκα»δαλισθήσοµαι. δ4 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἴησοῦς -4μὴν λέγω 84 
| σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ 

με, ὃὅ λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος Κάν δέῃ µε σὺν σοὲ ἀποθανεῖν, οὐ δ6 
µή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 

τά Τύτα ἔρχεται μετ αὐτῶν ὁ ᾿]ησοῦς εἰς χωρίον λε]όµενον 86 
| ; Γεὐσημανεῖ, καὶ λέγει τοῖς μαδηταϊς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως ἂν 

οι. ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωµαι. ὃ7 καὶ παραλαβὼν τὸν ΠΠ έτρον καὶ 91 
τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίονυ ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖ». 
ὅθ τότε λέγει αὐτοῖς Περιλυπός ἐστιν ἡ ψυχή µου έως θανάτου" 58 
µείατα ὧδθ καὶ γρηγορεῖτ μετ ἐμοῦ. ὃ9 καὶ προελθὼν μικρὸν 30 
ἔπεσε» ἐπὶ πρόσωπο» αὐτοῦ προσευχόµενος καὶ λέγων Πάτερ, εἰ 
δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν 
οὐχ ὥς ἐγὼ θέλω ἀλλ ὡς σύ. 490 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς µαθη- 40 
τὰς καὶ εὑρίσκθι αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ «Οὔ- 
τως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὤφαν γρηἸορῆσαι μες ἐμοῦ; 4! 1ρηγορεῖτε 4 
καὶ προσεύχεσθε να μῇ εἰσέλθητε εἷς πειρασµόν" τὸ μὲν πνεῦμα 
πρόθυμο», ἡᾗ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 33 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν 4 
προσηύξατο λέγων ἸΠαάτερ µου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν 
ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου. 45 καὶ ἐἑλθών πάλιν 49 
εὗρεν αὐτοὺς καθεύδονταρ" ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βο- 
βαρηµένοι. 34 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν 44 
αὐτὸν λάγον επών. 35 τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ 4ὔ 
λέγει αὐτοῖς Καθεύδετε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε᾽ ἰδοὺ ἤγγικεν ἡ 
ὥρα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀφθρώπου παραδίδοται εἷς χεῖρας ἅμαρτα- 
λῶ». 36 ἐγειρεσθε ἄγωμεν ἰδοὺ ἤγγικην ὁ παραδιδούς µε. 40 

Κε Ἡ, Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα {λ- ΑΤ 
13ο 

Ίο, Θεν. καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ µαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ καὶ µε χ μετὰ µ 
| κῶςι τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 395 ὁ δὲ παραδιδοὺς 48 
| αὐτὸν ἔδωχεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν ἐὰν φιλήσω, αὐτός ἐστιν 

κρατήσατε αὐτόν. 39 καὶ εὐθέως ποσελθὼν τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπεν 49 
Χαῖρε, ῥαββί' καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν 50 

χο αὐτῷ Ἑταῖρε, ἐφ ὃ πάρει; τότα προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς 
«1, χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. δ1 καὶ ἰδοὺ ες τῶν 5 

μετὰ ᾿Ιησοῦ ἐκτείας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν µάχαιραν αὐτοῦ, 
. 8 , 4 ” » ὃὁ ιά 2 } .. ᾿ ». 

καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέωυ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίο». 

) 
ἤ 

} 

! 9]. διασκορπισθήσεται 39. Εἰ καὶ πάντες 3θ. Γεθσοημανῆ ... ἕως 
| οὗ ἀπελθ. προσευύξ. ἐκε ὃθ. Πάτερ μου... παρελθέτω 42. τοῦτο 

τὸ ποτήριον παρελθεῖν ἀπ᾿ ἐμοῦ 49. πἀλ, εὖρ. αὐτούςς: εὑρίσκεν αὖτ. 
πάλ. 44. ἀπελθὼν πάλιν προσηύξατη ἐπ τρίτου 4ἀδ. µαθητάς: θἀἆ 

5 
αὐτοῦ ... τὸ λοιπόν 4δ. Ὃν ἄν Όθ. ἐφ ᾧ 

Νογ. Τ99ε. εᾱ. Τ{. 4 



ι 

50 ΜΑΤΤΗ, 26, ὅδ. ---71. 

60 ὅ2 Τότα λέγει αὐτῷ ὁ, Ἴησοῦς “Απόσερεψον τὴν. μάχαιρών σου δές 
τὸν τύπο» αὐτῆς" πάντες Τὰρ οἱ λαβόντερ µάχαιρα» ἐν μαχαίρη 

δ3 ἀπολοῦνεαι. ὃδῇ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναµαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν 
πατέρα µου, καὶ παραστήσει µοι πλαίω δώδεκα λεγεῶνας ἀγγέ- 

δ4λων; ὅ4 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι; 
66 ὅδ ἐν ἐκδίῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ λοτή» 

ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν μθ καθ ἡμέραν 
ἐν τῷ ἑρῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατό µε. 

66 ὅ6 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφη- 
'τῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ὄφυγο». 

5Ί Οἱ δὲ αρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν Ἆές 14, 
535-565. 

-----Ιµ--ηοω 

τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθη- 1.934, 64 

ὕθσαν. ὃδ ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ µακρόθεν ἕως τῆς 
αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὕπηρε- 

69 τῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. ὃδ οἱ δὲ ἀρχιορεῖς καὶ τὸ συνέδριο» ὔῦλον 
ἐζήτουν ψευδομαρτερία» κατὰ τοῦ ᾿]ησοῦ, ὅπως αὐτὸν Όανα- 

60 τώσουσιν, 60 καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόνεω» ψευδομαρτύ- 
64 ρῶ». ὕστερον δὲ προσελθόντερ δύο 64 εἶπον Οὗτος ἔφη ἀ4ύνα- 

µαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οὐιο- 
ϐ2 δοµῆσαι. 62 καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιδρεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἆπο- 
63 κρύώΏ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσι; ϐδὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἐσιώπα. 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ ἘΕξορκίω σα κατὰ τοῦ 
θεοῦ τοῦ ζώντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 

64 Θεοῦ. θὰ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς «Σὺ εἶπας' πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ 
ἄρτι ὄψεσθα τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπον καθήµενορ ἐκ δεξιῶν τῆς 

0ὔ δυνάµεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 05 τότε 
ὁ ἀρχιερεὺςο διέῤῥηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ᾿Εβλασφήμησεν τί 
ὅτι χρεία» ἔχομεν μαρτύρων; ἴδα »ῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημία». 

66 66 σι ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ ἀποκριθέντεο εἶπον Ἔνοχος θανάτου ἐστί». 
67 67 Τότο ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, 
66 οἱ δὲ ἐράπισαν 08 λόγοντες Προφήτευσον ἡμῦ, Χριστέ, τί ἐστιν 

ὁ παίσας σε; 
69 Ὁ δὲ Πέτρος ἐκώθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ' καὶ προσῆλθεν αὐτῷ 

µία παιδίσκη λέγουσα ἎΛαὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿]ησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 
Ἴ0 0 ὁ δὲ ἠρνήσατο ὄἔμπροσθεν πάντων λέγων Οὐκ οἶδα τέ λέγεις. 
71 71 ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν εἰ τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη καὶ 

λάγδι αὐτοῖς ἐκεῖ Καὶ οὗτος ἦν μετὰ ᾿]ησοῦ τοῦ Λαζωραίον. 

ὅλ. σου την µάχαιραν ... ἐν µαχαίρᾳ ᾖὤδ. πλείους ᾖ δώδεκα ᾖὅά. οὕτω 
60. ἐξήλθετε ... καθ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεξζόμην διδάσχων ἐν τῷ 
ἱερῷ 6φ. ἀρχιερεῖς: βἀά καὲ οἱ πρεσβύτεροε ... θανατώσωσι 60, καὲ 
οὐχ εὗρον. καὶ πολλῶν Ψευδοπρ. προσελθόντων οὔύχ εὕρον ... 84ἆ 1π 
Ππθ φευδομάρτυρες ϐ1. αἆά 1π 8ηρ αὐτόν ϐθὔ. λέγων Ὅτι ἑβλασφη- 
µησε ... 84 ἵπ Πηθ αὐτοῦ ϐ7. ἐῤῥάπισαν ϐ9. ἔξω ἐκάθητο 11. αὐ- 
τοῖς ἐκεῖ; τοῖς ἐκεῖ 

11 ο 
ο 2, 1 

1ο 21. 
63-65. 

Νο 14, 
66-12. 
1ο 22, 
55-60. 
1ο 18, 
16 5”. 

λίο 14, 60. 



ΜΑΤΤΗ. 96, 72. --ο7, 18. δι 
73 καὶ πάλιν ᾖρήσατο μοτὰ ὅρκου ὅτι οὐκ οἶδα φὸν ἄνθρωπον. 12 
75 μετὰ μικρὸ» δὲ αροσελθόντες οἱ ὑστῶτας εἶπον τῷ Πέτρῳ 19 
ληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶἷ' καὶ γὰρ ἡ λαλιά σον δήλόν σα 
ποιεῖ. Τὰ τότε ἤρξατο καταθεµατίζειν καὶ ὀμνύευ ὅτι οὐκ οἶδα 14 
εὖν ἄρθραπον' καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. Τὸ καὶ ἐμνήσθη 15 
ὁ Πέτρος εοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηχόσος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα 
φωνῆσαι ερὶς ἀπαρνήσῃ μα’ καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς. 

ΧΧΥΙΠ. 
Ιπιθτιίμθ ζιάδθ. α9διβ οοσᾶπι Ῥ]]αίο ἰπέργγοραίας; ἱττίάρίας οἱ ογιοὶ 
ΑΠρίίμτ, Ἐ]άβ ΠΟΙΒ οπι Ῥοσίθη(ῖς, δθρυ]έατα βορυ]οσίααο οµβίοάϊϱ. 

κο (να. Ἡρανας δὲ γενομένης συμβούλιο» ἔλαβο» πάντες οἱ ἄρχιε- 4 
1ο μὴ, 1 οεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἴησοῦ, ὥστε Θανα- 

φῶσαι αὐτόν. καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν 2 
ΠΙιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 

Τότε ἰδὼν ᾿]ούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μὲ- 3 
ταμελῃθεὶς ἔσερεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦαιν καὶ 
πρεσβυτέροι 3 λέγων Ἔμαρτον παραδοὺς αἶκα ἀθφον. αἱ δὲ 4 
δἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. ὃ καὶ ἂψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ὅ 

λε 15.αῷ ἀνεχώρῃσεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6 οἱ δὲ ἀρχιορεῖς λα- 
βόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὖὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορ- 
βανᾶν, ἀπεὶ τιµὴ αἵματός ἐστιν. 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγό- Ἰ 
φασαν ἐξ- αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως εἷς ταφῆν τοῖς ξένοις. 

λε!1,19. ὃ διῥ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 8 
σλεὰ Ἡ], 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ὑτδὺ διὰ τοῦ προφήτου Ἱερεμίου λάγοντος 9 
ο 1 Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιµὴ» τοῦ τοτιμημένον 
ση ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ἀσραήλ, 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν 10 

| ἀγρὸ» τοῦ κεραµέως, καθὰ συνέταξέν µοι κύριος. 
Νε 15, Ὁ δὲ ̓ ησοῦς ὀστάθη ἔμπροσθε» τοῦ ἠγεμόνος καὶ ἐπηρώ- {4 

ας, φῃσεν αὐτὸν ὁ ἡγεμῶν λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ 
1,10. δὲ ησοῦρ ὅ ἔφη αὐτῷ Σὺ λέγεις. 13 χαὶ ἐν τῷ πατηγορεῖσθαι αὖ- 12 

τὸν ὑπὸ «ῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεχρίνατο. 
45 σύτε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ ἀκούει; πόσα σου καταµαρ: 13 
ευροῦσι; 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ζἷμα, ὥστα 14 

Κε 15, θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 15 Κατὰ δὲ ἑορτὴ» εὐώθοι ὁ ήγε- 16 

| . 3 μῶν ἀπολύει» ὃν ὄνα τῷ ὄχλφ δέσµιον ὃν ἤθελον. 16 εἶχον δὲ τότα 16 
2ο 1, δέσµιον ἐπίσημο», λεγόµενον ᾿ησοῦν Βαραββᾶν. 11 συνηγμόνον 11 

ο ο οὗρ αὐτῶν εἶπον αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Ῥύα θέλετε ἀπολύσω ἡμῖν, 
| ᾿Γσοῦν Βαραββᾶ»ν ἢ Ἴησοῦν τὸν λεγόμενο» Χριστόν; 18 ᾖδει γὰρ 18 

; 

12.' μεθ ὅρχου 4.  αταναθεματίξων 15. ᾿]ησοῦ: ΡΥΒΘΠΑ τοῦ ... εἰ- 
ρηκύεος αὐτῷ 

ΧΧΥΠ. 2. παρέδωκαν; αἀᾶ αὐτόν. : Ποντίῳ Πιλόάτῳ ῥὃ. ἀπέ- 
ἄτρεψε ... καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 4. ὄψει ϐ. εἶπον 44. ἕστη 18. 
ος Βαραῤβᾶν 17. οἵπι Βαραββᾶν . 

4 



59 σεις ΝΑΤΤΗ. 27, 19. --- 40. 

19 ὅτι διὼ φθόνον παρέδωκαρ αὐτόν. 19 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ 
τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυρὴ αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν 
σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνφ' πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ 

2ὓ δί αὐτόν. 20 οἱ δὲ, ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς 
ὄχλους ὧνα αἰήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿[ησοῦν ἀπολέσω-' 

ὀ1σιν. 3 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς Τίνα Θέλετε ἀπὸ 
20 τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν. 32λέγει αὐτοῖς 

ὁ Πιλῶτος Τέ οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενο» Ἄριστόν; λέ- 
23 γουσιν πάντες Σταυρωθήτω. 25 ὁ δὲ ἔφη Τί γὰρ κακὸν ἐπούῃσεν; 
24 0ἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες «Σταυρωθήτω. 34 ἰδὼν δὲ 

Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν 
ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ᾽θφός 

2ὔ εἶμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου" ὑμεῖς ὄψεσθε. 35 καὶ ἀποκριθεὶς 
πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα 

260 ἡμῶν. 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿]ησοῦν 
φραγελλώσας παρέδωκεν να σταυρωθῇ. 

2Ἱ Τότε οἱ σερατιῶται τοῦ ἡγεμύνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦ» Μο 15, 

28 εἰς σὺ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖρα». 28γαὶ 7ο 19, 
29 ἐκδύσαντες αὐτὸν χλαμύδα κοκκύην περιέθηκαν αὐτῷ, 39 καὶ . 

πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐ- 
τοῦ καὶ κάλαµον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, καὶ γοννπετήσαντες ἔμ- 
προσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαἴρε. ὁ βασιλεὺς τῶν 

30 Ιουδαίων, 90 καὶ ἐμπτύσαντες εἰ; αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον 
δΊ καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. δί καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 

ο ἐξέδνσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδά καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐ- 
τοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἷς τὸ σταυρῶσαι. 

ο) Ἔξερλόμενοι δὲ  εὗρο» ἄνθρωπον Κυρηναῖο», ὀνόματι Σίμωνα Μο λα 
95 τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 35 καὶ ἐλθόντες ες 19) 

εἷς τόπον λεγόμενο» Γολγοθᾶ, ὃ ἐστιν κρανίου τόπος λεγόμενος, το 19. 
34 84 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον μετὰ χολῆρ μεμιγμόνον᾿ καὶ γευσάµε- «Ρον ο, 
3ὅ νος οὐκ ἠθέλησεν πιεῖν. ὃδ σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεµερίσαντο 
90 τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βαλόντες κλήρο», ὃ6 καὶ καθήµενοι ἐτήρουν 
37 αὐτὸν ἐκεῖ. ὃ7 καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἲ 

τίαν αὐτοῦ γα]ραμμένη» Οὗτός ἐστιν Ἴησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν 
58᾽Ιουδαίων. ὃ8 Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λησταί, εἷς ἐκ Νε 15, 
39 δεξιών καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. δὲ οἱ δὲ παραπορουόµενοι ἑβλασφή- ὃς 

68. 

40 µουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 340 καὶ λέγοντες ο .ο 19, 
καταλύων τὺν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομών, σῶσον 

29. λέγουσιν: πἀά αὐτῷ 20. ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη «94. αἵματος τούτου; 
αἷμ. τοῦ δικαίου τούτον 26. περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδ. κοκκίνην 99. 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ... ἐπὶ τὴν δεξιάν 98, ὅὃς ἐστι λεγόμενος κραν. 
τόσος 34. οὗνον: ὄξος ... ἄθελε 35. βάλλοντες κλήρο», ἡ ἵνα πληρωῦῃ 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου' 4ιεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά µου ἑαντοῖς, καὸ 
ἐπὶ τὸν ἑἐματισμόν µου ἔβαλον κλῆρον. 



ΜλΤΤΗ, οἩ, 41. -- 63. ρ3 
, . εἰ { -” -” 3 4 - - σεαυτό»᾿. δι υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ, καταβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 

41 ὁ ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν Ἰθαμματέων 44 
καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον 1" άλλους ἔσωσε», ἑαυτὸν οὐ δύναται 43 
σῶσαι βασιλεὺς Ισραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ στανροῦ 

«3,9. παὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 45 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ῥυσάσθω {9 
ϱω 3 34 3 γ] } ρ ο 4 σ ν 9 Ἱ ϱύ 44 4 ) 

φῦν αὐτὸν εἰ θέλει αὐτόν εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμὶ νἱός. 44 τὸ δ 44 
ὸ ον 8 « 8 ε , ) .,..- ὸ» ο, 2 

αὐτο και οἱ λῆσται οἱ συρστανρωῦεντερ συν αντῷ ὠνείδιζον αὖ- 
να τόν». 35 4πὸ ἂὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένδτο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 4ὔ 

1ο, ἕως ὥρας ἐἑνάτης. 38 περὶ δὲ τὴν ἐνάτη» ὥραν ἀφεβόησεν ὁ Ἰ1η- 46 
«ρε... σοῦς φωνῇ µεγάλῃ λέγων ἩἨλὶ ἡλὶ λεμὰ σαβαχθανί; τοῦ ἔστιν 

Θεέ µου Θεέ µου, ἵνα τί µε ἐγκατέλιπες; 37 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ 41 
ε , 2 , ” σ ε , - 4 . 
ἑστηκότων ἀκούσαρτες ἔλεγον ὅτι ἨἩλίαν φωνεῖ οὗτος. 33 και ᾖδ 

εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους 
καὶ περιθεὶς καλάμφ ἐπότιζεν αὐτόν. 39 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον 49 

πε! ᾽ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται μας σώσων αυτόν. ὅθὉ δὲ Ἰησοῦς 60 
ἓς 3, Ἀ. πάλιν πράξας φωνῇ μεγαλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα. δ1 καὶ ἰδοὺ τὸ ὔἱ 

παταπέτασµα τοῦ γαοῦ ἐσχίσθη ἀπὸ ἄρωθεν ἕως κάτω εἷς δύο, 
καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, ὄὅλ καὶ τὰ μνημεῖα ὅ2 
ἀνεφχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιµηµένω» ἁγίων ἠγέρθη- 
σαν 5 καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσι αὐτοῦ ὅ5 
εἰσῆλθον. εἶς σἦν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς. ὅχ ὁ δ4 
δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν ᾿]ησοῦν ἰδόντες 
τὸν σεισμὸν καὶ τὰ }ωόμονα ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες 4λη- 

ἅο 15, θῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. ὅδ Ἠσαν δὲ ἐκεῖ 7υναΐκες πολλαὶ ἀπὸ δᾶ 
ιο 13, υ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἴτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς 

Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ ὅ6 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, 6 
καὶ Μαρία ᾗ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ ᾽᾿]ωσῇ µήτηρ, καὶ ᾗ µήτηρ τῶν 
νιῶν Ζεβεδαίου. 

κο 15, Ὀψίαν δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ 4ριμα- ὅ7 
ες 13, θαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσεν τῷ Ἱησοῦ' 
118, 58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 68 

τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. ὃὃ καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ 59 
Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷῷ, 0 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ 60 
ἐν τῷ καθφῷ αὐτοῦ µνηµείφ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ 
προσκυλίσας λίθον µέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ µνηµείου ἀπῆλθεν. δἱ ἦν 6ἱ 
δὲ ἐκεῖ Μαρία ᾗ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήµεναι 
ἀπέναντί τοῦ τάφου. 

Τῃ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευή», συνήχθη- ϐ2 
σαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον δδ λέγοντες 65 
Κύριξ, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς 

43. εἰ βασιλεύς ... Ππιστεύσοµμεν αὐτῷ 44. οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ 
ὠνείδ. αὐτῷ 46. ᾿Ηλὶ Ἠλὺ λαμά 47. ἑστώτων δΊ. εἷς δύο Ρον Ροβί 
ἐσχίσθη λ. ἠγέρθη 54. γενόµενα ᾖδ. αάἆ ἵη Ώηθ τὸ σῶμα ῥΌθ. 

«οπι ἐν 



54 ΜΑΤΤΗ. 27, 64. -- 28, 15. 

64 ἡμέρας. ἐγδέρομαι. 54 κέλουσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως 
τῆς τρίτης ἡμέρας , µή ποτε ἑλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ αλέψω- 
σύ αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαφ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν "ενρῶν, καὶ 

65 ἔσται ἡ ἑσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. δὺ ἕ ἔφη αὐτοῖς ὁ Πι- 
ϐ6 λἄτος Ἔχετε κουστωδία»᾿ ὑπάγετο ἀσφαλίσασθε ὧς οἴδατε. δῦ οἱ 

δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν σάφον σφραγίσανεες τὸν λίθο» 
μετὰ τῆς κονστωδίας. 

ΧΧΥΠΙ. 

Βοβυχτορίίο, Οιβιοᾶθε βθρυ]οσὶ πιθτοθδᾶς οοσταρᾶ. ὉὈ]μήπια 
ἀἱβοίραίοῦ πηβηάαίᾶ. 

κ Ὀψὲ δὲ σαββάτω», τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς µία» σαββάτω», 
ᾖλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν 

ϱ τάφο». Ἄκαὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ κυρίου 
καταβὰς ἐξ οὔρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκά- 

3 Θητο ἐπάνω αὐτοῦ. ὃ ἦν δὲ ᾗ εἰδέα αὐτοῦ ὧς ἀστραπὴ καὶ τὸ 
4 ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιῶ». 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβον αὐτοῦ ἐσείσθη- 
ὅ σαν οἱ τηθοῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὧὦρ νεκροί. ὃ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 

ἄγγελος εἶπεν ταῖς Ἰνναξύν Μἡ φοβεῖσθε ὑμεῖρ' οἶδα 7ὰρ ὅτι 
6 Ἰησοῦν τὸν ὀσταυρωμένο» ζητοῖτα., 6 οὐκ ἔστιν ὧδα' ἠ]έρθη γὰρ 
Ἱ καθὼς εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὺν τὀπον ὅπου ἔκειτο. Ἱ καὶ ταχὺ 

πορουθεῖσαι πατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν 
νακρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς οἷς τὴν Γαλιλαία», ἑκεῖ αὐτὸν 

6 ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. Όκαὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ µ»η- 
µείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς 

Φ μαθηταῖς αὐτοῦ. Ό καὶ ἰδοὺ ὁ ᾿}ησοῦς ὑπήνεησεν αὐταῖς λέγων 
Χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ 

40 προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ ̓ ]ησοῦς Ἰ4ὴ φοβεῖσθε᾽ 
ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς µου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, κἀκεῖ µε ὄψονται. 

11 ΠΠορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουσεωδίας ἐλθόντες 
εἰ τὴν πόλιν ἀπήγ]διλα» τοῖς ἀρχιφρεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόµενα. 

12 12 καὶ συγαχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόνεες 
13 ἀργύρια ἑκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, 13 λέγοντες Είπατε ὅτι 

οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιµω- 
14 µένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἠγεμόνος, ἡμεῖς πείσο- 
15 µε» αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσοµεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδώχθησαν καὶ διεφηµίσθη ὁ λόγος οἵ- 
τος παρὰ ᾿Ιουδαίοις µέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 

64. κλέφωσυω: Ρζ8θπα νυκτὸς ϐθ5. ἔφη δὲ 
. 2. τὸν Λίθον: πάὰ ἀπὸ τῆς θύρας 3. ἡ ἰδέα ... ὡσεὶ 

χιών 4. ἐγένοντο, ὡσεί ϐ. ἔχειτο: αἀάὰ ὁ κύριος 8. ἐξελθοῦσαι 9. καὶ 
ἰδού: Ῥτ8θτι ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπογγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτὸῦ «.ο 
ἀπήντησεν 1ὔ. ΟΠ ἡμέρας 



με]δ, 1, 
μια, 10, 
ε Ἱ, 11. 

πι 3, 

13-11. 

ΜΑΤΤΗ. 98, 16. -- ΜΑΕ0. 1, 9. δ8 

Οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰ τὴν Γαλιλαίαν ος 16 
τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς, 37 καὶ ἰδόντερ αὐτὸν 17 

προσεκύνησα», οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὠν ὁ Ἰησοῦς ἑλά- 18 
λησεν αὐτοῖς λέγων ᾿Εδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἔν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

δν, τῆς 7ής. 1» ποραυθέντος μαθητεύσατο πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίσα»» 19 
τες αὐτοὺς εἷς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ νο καὶ τοῦ ἁγίου 
πνεύματος, 320 διδάσκορτες αὐτοὺς εηρεῖν πάντα ὅσα ἐνθτειλάμη» 20 
ὑμῦ. καὶ ἰδυὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰώνος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

1. 

1ομθηπθς Ὀδρίφδία, ὅδθευφ Ῥαριγσαίας, (οηίαίας, αὐα[ίιος γοςαί 
Ρϊδοβίοχθς, ἀοοεῦ Οβρασπδαταῖ θδηδίαιθ ἁβθπιοπίαοσπα, δοοσαπι 

Ῥοΐεὶ, Ἱ6ρτοβιτῃ. 

Αρχή τοῦ ὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ νοῦ δεοῦ Ἅκαθὼς 1 2 
γέγραπται ἓν τῷ Ἡσαῖα τῷ προφήτι Ιδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγ- 

γελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου᾽ 
δρωνὴ βοῶντος ἓν τῇ ἐρήμφ Ἑτοιμάσατα τὴν ὁδὸ»ν κυρίου, εὖ- 8 
θείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 3 ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἅ 

: ἐν τῇ ἐρήμῳ, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἷς ἄφεσιν ἅμαρ: 
ἡ τιών, ὃ καὶ ἐξεπορεύστο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ᾗ Ιουδαία χώρα καὶ ὅ 

οἑ Ἱεροσολωμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίοντο ὑπ αὐτοῦ ἓν τῷ Ἴορ- 

δά»ή ποταμφ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. θ καὶ ἦν ὁ 6 

Ἰωάννης ἐνδεδυμόνος τρίχας καμήλου καὶ ζώνη» δἐρµατίνη» περὶ 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. καὶ 7 
ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται ὁ ἀσχνρότερός µου ὀπίσω µου, οὗ οὐκ 

εί ἱκανὸς πύψας λῦσαι τὸν μάντα τών ὑποδημάτων αὐτοῦ. 

5 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶρ ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμάς πεύµατι 8 

ἁγίφ. Ὁ Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ησοῦς ἀπὸ 9 
ιο, 111. Ναζαρξθ τῇς Γαλιλαίας καὶ ἑβαπτίσθη εἰς τὸν Ἱορδάνην ὑπὸ 

17. προσεκύνησαν αὐτῷ 18. ἐπὶ γῆς 19. πορενθέντες οὖν ... βαπτί- 

ἕοντες 30. αὰἁ ἵπ πο μην. 
]. 4. υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 3. Θεοῦ. 1 ὡς ... γέγβαπται ἓν τοῖς προφη-- 

ταις ... 1δοὺ ἐγώ ... αά ἵη Άπθ ἔμπροσθίν σου 4. αὐτοῦ.  ἐγέ- 

ψετο ».» 081 ὁ ... καὶ κηρύσσων δ. ποίντες Ροπ ροεῦ ἐβαπτίζοντο ... 
ὑπ αὐτοῦ Ροδέ ποταμῷ Ῥοι ϐ. καὶ τν: ἦν δὲ... ΟΙ1 ὁ «.. ἐσθίων 

8. ἐγὼ µέν ... ἐν ὕδατι ... ὃν πνεύµατε ς(ποῦ ς9) Λ/αξζαρές ... ὑπὸ 
Ἰωάνγου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην 



σθ ΜΑΡΟ. 1, 10. --- 50. 

10 Ἰωάννου. 10 καὶ εὐθὺς ἀναβαύων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζοµέ- 
νους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὧς περιστερὰν καταβαῖνον 

14 εἷς αὐτόν. 14 καὶ φωνῇ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανών Σὺ εἶ ὁ υἱός 
ες } / 3 8 »Φ 0 49 ὰ ὅδρωι 4 - » Ί}μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 13 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὖ- 

λ 3 2 9 4 ιά 48 . πια, 1 13 τὸν ἐκβάλλει εἰ τὴν ὄρημο». καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμφ ἡμέραρ τεσ- Νε ανα ος. 
σεράκορτα πειραζόµενος ὁ ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, και ἦν μετὰ τῶν θη- 
ρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι δι/κόνουν αὐτῷ. 

14 Καὶ μετὰ τὸ παραδοθήναι τὸν Ιωάννην ἦλθεν ὁ ἸΙησοῦς εἰς Με 4 
15 τὴν Γαλιλαία», κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, 15 λέγων ὅτι μόὰ, 1ὲ.. 

πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἦγγικεν ᾗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ” µετα- 
16 φοεῖτα καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίφ. 16 Καὶ παράγων παρὰ Νι« 

ν) ρ ν , , να.) ῃ . 15-21. 
τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν «Σίμωνα καὶ -4νδρέαν τὸν 
ἀδελφὸν «Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ 

17 αλιείς. 31 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς «4εῦτε ὀπίσω µου, καὶ 
18 ποιήσω ὑμᾶς Ίενέσθαι αἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18 καὶ εὐθέως ἀφέντες 
19 τὰ δίχτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. {9 καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν ᾿1α- 

λ .. , ο) ρ 4 ο) 9 » » λ 
κωβον το» τοῦ Ζεβεδαίου και Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αυτοῦ, και 

90 αὐτοὺς ἓν τῷ πλοίφ καταρτίζογτας τὰ δίκτυα, 30 καὶ εὐθὺς 
ἐπάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν 
τῷ πλοίφ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἷς Καφαρναούμ' καὶ εὐθέως τοῖς σάβ- Ίο, 
22 βασιν ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν. 33 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ Νι 1, 

διδαχῇ αὐτοῦ. ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ 
29 ὦρ οἱ γραμματεῖς. 35 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄν- 
24 ὕρωπος ἐν πνεύµατι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν 22λέγων Τί ἡμῖν 

. 3 «» .. Σ . . - 3 , 
καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναξαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἰδαμέν σε τίς 

2ὔ εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς λέγων 
26 Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πγεῦμα 

τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῇσαν φωνῇ µεγαλῃ ἐξῆλθεν εξ αὐτοῦ. 
27 17 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συνζητεῦ πρὸς ἑαυτοὺς λέ- 

ορτας Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ ἐξουσίαν' καὶ τοῖς 
7 , 3 , χη , Ἱ 4 ε , . 

πνευμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτασσειν καὶ ὑπακουουσι αντῷ; 

28 26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς εν ὅλην τὴρ περίχωρον τῆς 
Γαλιλαίας. 

29 Καὶ εὐθὺς ἐκ. τῆς συναγωγῇς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν 1ο 4, 
0 ’ Λ:0 ’ 34 ὁὃ , 4 9 , 89 -ε1. 

30 οἰκίαν «Σἴμωνος καὶ “νδρέου μετὰ Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. δὺ ᾗ ις, 

40. εὐθέως .. ἐκ: ἀπό... ὡσεὶ περιστερά» ... εἷς: ; ἐπ᾽ 11. ἐν σοὲς ἐν 
ᾧὦ 48. καὶ ἦν ἐκεζ... τεσσαράκοντα 44. καὲ µετά: μετὰ δέ... τὸ εὖαγ- 

γέλιον τῆς βασιλείας 15. καὲ λέγων 10. Καὶ παράγων: Περιπατῶν δὲ 
..ο Σίμωνος: αὐτοῦ ... βαάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ 18. τὼ δίκτυα 

αὐτῶν 19. προβὰς ἐκεῖθεν 390. εὖθέως 21. Καπερναούμ ο. ξἰσελθὼν 
εἰς τὴν συναγωγἠν ἐδίδασκε 25. οπι εὐθύς 24. Ἔα, τί ..« οἶδά σε 
26. φωνῆσων: κράξαν 21. πάντες... συζητεῖν πρὸς αὑτούς ... τίς ἤ 
διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη; ὅτι κατ ἐξουσίαν καὶ 38. καὶ ἐξῆλθεν; ἐξῆλθε 
δὲ 99, εὐθέως : 
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δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκθιτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγονσιν - 
αὐτῷ περὶ αὐτῆς. δί καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς 9! 
χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸρ εὐθέως, καὶ διρκόνει ̓  
αὐτοῖς. ὃ2 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 1 
αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχονταςρ καὶ τοὺς δαιμονιζομένους ’ 
3δ καὶ ἦν ὅλη ᾗ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν. 38 καὶ 59 54 
ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχορτας ποικίλαις φόσοις, καὶ δαι- 
µόρια πολλὰ ἐξέβαλε», καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὃτι 

ει, ᾖδεισαν αὐτόν. 35 Καὶ πρωὶ ὄννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ 55 
ἀπῆλθεν εἰρ ὄρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξαν 36 
αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ αὐτοῦ, 37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγονσιν 3 
αὐτῷ ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε. ὃδδ καὶ λέγει αὐτοῖς 4γωμεν ὃδ 
ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἕνα κἀκεῖ κηρύξω΄ εἰς 
τοῦτο γὰρ ἐξζλθον. ᾖὃθκαὶ ἦν κηρύσσων εἷς τὰς συναγωγὰς 39 
αὐτῶν εἰς ὅλη» τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλω». 

πι. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὀς, παρακαλῶ» αὐτὸν λέγων 40 
μι αὐτῷ ὅτι ἐὰν θέλῄς δύνασαί µε καθαρίσαι. 41 καὶ σπλαγχνισθαὶς 44 

ἐκτείνας τὴ» χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω, καθαρί- 
σθητι. 32 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθα- 4 
οίσθη. 46 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν, 49 
44 καὶ λέΊει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σθαντὸν “ 

δεῖξον τῷ ἱερεί καὶ προσένεγκα περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σον ᾱ 
εμν11,, προσέταξεν ἸΜωυσῆς εἰ μαρτύριον αὐτοῖ. Αδὸ δὲ ἐξελθὼν εὔ 

ἤρξατο κηρύσσει πολλὰ καὶ διαφηµίξειν τὸν λόγο», ὥστε µηκότι 
αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰ πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ ἑρή- 
µοις τόποις ἦ»' καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθε». 

1. 

Ῥατα]γᾶςο Ρθοσθία οοπἀοπβηίαγ. 1 ,ονῖ; οοην!γίυπα ὅθθα οἵπῃ Ροσί- 
ἰοσίθιβ. ὅδθρα ἀῑοιρυ] ποη Ἰθδ]απαπί, ερΙο8θ βαῦραίο ουε]υπί. 

νι 9, Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰ; Καφαρναοὺμ δὲ ἡμερῶν, ἠκούσθη 4 
τε, ὅτι οἷς οἶκόν ἐστιν. 32 καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε µηκέτι 3 
1:36 χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν. θύραν, καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγο». 

ὅ καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες αἱρόμενον ὑπὸ 8 
τεσσάρων. Ά καὶ μῇ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 
ἀπεστέγασαν τν στέγη» ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν 
κράβαττον ὅπου ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. ὅ καὶ ἰδὼν ὁ ̓ ]ησοῦς ὅ 

30. εὐθέως 31. τῆς χειρὸς αὐτῆς 2». ἔδυ ᾖἀδ. ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγ- 

µένη ἦν ᾖ3ὔ. ἔννυχον 3θ. ὁ Σίμων 3]. καὶ εὑρόντες αὐτὸν Λέγουσι» 
38. οµπι ἀλλαχοῦ «.. ἐξελήλυθα 39. ἐν ταῖς συναγωγαῖς 4θ. παρα- 
καλῶν αὐτὸν καὶ γψονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων 4. καὶ: ὁ δὲ Ιησοὺς... 
ἥψατο αὐτοῦ Αλ. καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐθέως 439. εὐθέως 44. ἀλλ 
40. ἀλλ ... ἐπ; ἐν ... πανταχόθεν 

ΠΠ. 1. καὶ πάλιν εἰσῆλθεν .. «Καπερναούμ.. . καὺὸ ἠκούσθη 4. κράβ- 
--βατον ... ὅπου: ἐφ ᾧ 5. καὶ ἰδόν: ἰδὼν δέ... σοι αἱ ἁμαρτίαν σου 
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τὴν πίστιν αὐτών λέγει τῷ παραλυτικῷ Ὑέχνον, ἀφέωνταί σου αἱ 
ἁμαρτίω. ϐᾖσαν δέ τινες τῶν γραμµατέων ἐκεῖ καθήµενοι καὶ 
διαλογιζόµενοι ἐν ταῖρ καρδίαις αὐτῶν Ἰ Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ; 
βλασφημεῖ τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εὖ μὴ εἷς ὁ θεός; ὃ καὶ 
εὐθὺς ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύµματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ 
διαλογίζονται ἓν ἑανυτοῖς, λάγδι αὐτοῖς Τέ ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν 

9 ταῖς καρδίαι» ὑμῶν; Ὁ τί ἐστιν εὐκοπῶτερο», εἰπεῖν τῷ παρα- 
Ἀντικῷ -4φέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἤ εἰπεῖν Ἐγείρου ὦρο» τὸν 

40 κράβατεόν σου καὶ περιπάὄτει; 10 να δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ὄχοι 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας, λέγει τῷ 

11 παραλντικῷ 14 Σοὶ λέγω, ἔγειρε ὧρον τὸν κράβαττόν σου καὶ 
12 ὕπαγε οἱς τὸν οἶκόν σου. 12 καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν 

κράβαττον ἐξῆλθον ἐἑναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας 
καὶ δοξάζειν τὸν τὸ» λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἰδομε». 

15 Καὶ ἐξήλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

ο -ᾱ ὦ 

14 ἤρχετο πρὸς αὐτό», καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 καὶ παράγω» εἶδεν Ιε 
ευῖν τὸν τοῦ "4λφαίου καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει 

16 αὐτῷ «άκολούθει µοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτφ. 15 καὶ 
γύεται ἐν τῷ κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οὐκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ 
τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ ᾿]ησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς 

. 2 ών, Ύ ο λλοί ἃ 3 ϕ »ν, 16 4 « 
16 αυτοῦ ᾿ ήσαν γαρ πολλοι και ἠκολούθησαν αὐτῷ. 1ὸ και οἱ γραμ. 

ο” 4 . μα) - 

µατεῖᾳ κα οἱ Φαρισαῖοι, ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν 
ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι μετὰ 

- ς ” 8 ο ” 5 0 .. / µ 17 4 ὁὓ [ή 

41 τῶν ἁμαρτωλῶ» και τῶν τελωνών ἐσθίει και πίνει; Ἆ΄ καὶ ακου- 
σας ὁ ̓ Ιησοῦς λόγει αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσι οἱ ἀσχύοντες ἰκτροῦ 
ἀλλ οἱ κακώς ὄχοντες ' οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁἆμαρ- 
σωλούς. 

9 ” 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύο»- 
αι ἃ ς »..” 4 ρε . ο ρ 

τες. καὶ ἔρχονται καὶ λἐγουσιν αὐτῷ «4ιὰ τι οἱ µαθηται Ιωάννου 
4 ” καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων »ηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ 

19 οὐ "Ἱστεύουσιν! 19 καὶ οἶπον αὐτοῖρ ᾧ Ἰησοῦς μὴ δύνανται οἱ 
υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν ᾧ ὁ Ῥυμφίος μού αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; 
ὅσον χρόνον ἔχσυσιν τὸν υµφίον μετ αὐτῶν, οὐ δύνανται νη- 

, μ 90 , ὴ ε 6 , ”-. ο) .» ” ε 
20 στευει» ἑλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ αὐτῶν ὁ 

, 9 [ , 3 3 ο, ε ’ 9 » 8 

»Ι νυµφίος, και τοτα νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ημέρα. Ονὐδεις 
9 0 « ῥ 3 ΄ 2 , 3 ϱ Φ ο 3 Ν 
ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπι ἱματιον παλαιὸν ᾿ εἰ δὲ 

Ἰ. οὕτω... λαλεῖ; βλασφημεῖ: λαλεῖ βλασφημίας δ. εὐθέως ... ΟΠ 
αὐτοὶ «.. λέγει; εὖπεν ϐ. σου αἱ ἁμαρτίαι ... Ἔγειραι καὲ ἀρόν σου 
τὸν κράββατον 141. ἔγειραι καὶ ἄρον ... «ράββατον 42. καὶ ἠγέρθη 
εὐθέως, κα... κράββωτον ... οὐδέποτε οὕτως 45. ἐγένετο 16. ἐσθίοντα 
μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ... Τέ ὅτι µετά 47. αἀᾶ ἵῃ Ώπθ εἰς 
µετάνοιαν 18. καὺ οἱ τῶν Φαρισαίων ... οἱ µαθηταὶ τῶν Φαρισαίων: 
Οἱ µαθηταἑ 19. μεθ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν υμφ. 20. ἐν ἑχείναις ταῖς 
ἡμέραις 21. Καὶ οὐδείς ... ἐπιῤῥάπετει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ ... απ 
αὐτοῦ τὸ πλήρωμα: τὸ πλήρωμα αὐτοῦ 

ζο 4, 325. 
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µή, αἴρει ἀπ αὐτοῦ εὸ πλήθωμα τὸ καιὸν «οῦ παλαιοῦν καὶ 
χεῖρον σχίσµα γίνεται. 32 καὶ οὐδδίρ βάλλει οἶνον νέον δρ ἀσποὺς 93 
παλακούς εἰ δὲ μή, ῥήσσει ὁ οἶνος τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος 
ἀπόλλνεαι καὶ οἱ ἀσκοί. 

Καὶ Ἓγόνατο παβυπθρεύοσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν διὰ 13 
5 γῶν σπορίρω», καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸρ ποιεῖν τίλ- 

λοντες τοὺς στάχνας,. 34 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἄλσγον αὐτῷ ΄Ἴδε τί24 
ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 35 καὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὐτοῖο 25 
Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐἀποίῃσερ «Δαυίδ, ὅτα χρείαρ ἔσχεν καὶ 
ἐπείασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ; 2πῶς εἰσῆλθεν εἰς εὺν οἶκον 26 
τοῦ θεοῦ ἐπὶ “4βιάθαρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους σεῆς προθέ- 
ὄξως ὄφαγο», οὐς οὖν ἔξεσειν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖρ ἑεροῦσι», καὶ 
ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; 327 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖρ Τὸ σάβ- 27 
βατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ 
σάββατο» 35 ὥστα κὐριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρῶπου καὶ τοῦ 28 
σαββάτου. 

ΠΠ. 
"Ατίάς παπα φαρθίο Εαπθί.τ. Ὁπάίααθ πι]ἑιάο οοπ/έ. Ὦ1ο- 
ἀθοῖπι αροβίο]. Αἀνοτρατίοσαπι οσἰπαἰηβίο Ίπ ορίήέαπι βΒποβαπα 

Ρθος8Π8Β. Μαΐου οἱ {αΐγθθ. 

Κω εἰσῆλθεν πάλιν οἷς συναγωγή», καὶ ἐκεῖ ἄνθρωπος ! 
» ἐηθαμμένη» ἔχων τὴν χεῖρα" 3 καὶ παρετήρου» αὐτὸν αἱ τοῖς 2 

σάββασι» Θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. ὃ καὶ ὃ 
λέγει τῷ ἀνθρώπφ τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηρά» Ἔγειρε εἰς τὸ 
µέσο». Α καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεσειν τοῖς σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι 4 
ᾗ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σώσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. ὃ καὶ ὅ 
περιβλεψάµενος αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συλλυπούµενος ἐπὶ τῇ πω- 
θώσει τῇς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳφ Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. 
καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ᾗ χεὶρ αὐτοῦ. ὃ καὶ ἐξελθόντες ϐ 
οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν 
κατ αὐτοῦ, όπως αὐτὸν ἀπολέσωσι». 

Καὶ ὁ ̓ Ἱησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρῆσεν οἱς τὴν Ἱ 
θάλασσα», καὶ πολὺ πλήθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησο» ᾿ 
καὶ ἀπὸ Μα Ἰουδαίας θκαὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καὶ ἀπὸ τῆς 8 
Ἰδουμαίας καὶ πέραν τοῦ ᾿Ἱορδάνου καὶ οἱ περὶ Τύρον καὶ «Σὶ- 

22. ῥήσσει ὁ οὖνος ὁ νέος ... ἀπόλλυται καὲ οἱ ἀσκού;: ἐκχεῦται » καὶ οἱ 
ἀσκοὶ ἀπολοῦνταε ... δἀάά ἵπ 8ηθ ἀλλὰ οὔνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς 
βλητέον 23. ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ }ά. ἐν τοῖς σάββασιν 3260. τοῦ 
ἀρχιερέως 37. καὶ οὐχ: Οἵ1 καὶ 

ΠΠ. 4. εἲς τὴν συναγωγήν καὶ ἦν ἐκε ὃ. τῷ ἐξηραμρένην ἔχοντι 
τὴν χεἴρα Ἔγειραι δ. τὴν χεῖρά 6ου ... ἀποκατεστάθη ... δἀάἁ ἵη βη9 
ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη 6. εὐθέως ..» ἐδίδουν: ἐπδίουν 7. ἀνεχώρησε μετὰ 
τών μαθητῶν αὑτοῦ πρός ... ἠπολούθησαν ἀὐτῷ δ. ἀκθύσάντις ... 
ἐποίει' 
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δῶνα, πλήθος πολυ, ἀκούοντες ὅσα ποιεῖ, ζλθον πρὸς αὐτόν. 

ὁ Όκαὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ να πλοιάριο» προσκαρτερῇ 
10 αὐτῷ διὼ «τὸν ὄχλον, ἕνα μῇ θλίβωσιν αὐτόν 10 πολλοὺς γὰρ 

ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτει αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται ὅσοι 
11 εἶχον µάστιγας. 34 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 

Ὅ ἐθεώρου», προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραξον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ 
12 υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 12 καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανὲ- 

ϱὸ» ποιῶσι». 
13 Καὶ ἀναβαήει αἲ; τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται οὓς ᾖθελεν 
44 αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 καὶ ἐποίμσεν δώδεκα ἕνα 
1ὔ ὧσιν µετ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 15 καὶ 
10 ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ 
17 Σίμωνι Πεέτρον ' {7 καὶ ᾿Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ]ωάώννην 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακαβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖρ ὀνόματα Ἄοα- 
18ψηργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς ' 18 καὶ "4νδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ 

Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ἰάκώβον τὸν τοῦ 
19 ᾿4λφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν καναναῖον 19 καὶ ᾿Τούδαν 
σκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 

20 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον ' 20 καὶ συνέρχεται πάᾶλιν ὁ ὄχλος, 
21 ὥσίε μῇ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 324 καὶ ἀπούσαντες 

οἱ παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 
20 32 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι ᾿ 

Εεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει 
2ὸ τὰ δαιμόνια. 35 καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ἓν παραβολαῖς 
24 ἔλεγον αὐτοῖς Πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 34 καὶ 

ἐὰν βασιλεία ἐφ ἑαυτὴν µερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασι- 
26 λεία ἐκείνη. 35 καὶ ἐὰν οὐκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, οὐ δυνήσεται 
20 ᾗ οὐκία ἐκείνη στῆναι. 20 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ ἑαυτὸν 
27 καὶ μεμέρισται, οὗ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 37 ἀλλ οὐ 

δύναται οὐδεὶς τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν ̓ οὐχίαν 
αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν 

28 οὗχίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 25 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσε- 

1ς6, 
13-16. 
Νι. 10, 
1 4. 

« « ο” ” 2 , 4 ί- ’ 4 « / 

ται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα και αἱ βλασφημίαι, 
σ Φὶ - ΄ σ Ἆ ιά .] 4 ” 

29 ὖσα ἐὰν βλασφημήσωσιν' 3ος ὅ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πγεῦμα 
4 σ 3 3 2 3 Δ ... 3 4 3 ϕ 3 

το ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τον αἰῶνα, ἄλλα ἐνοχὸς ἐστιν 
30 3 ιά ε , 20 ιά 3. . .9 / εν 

αἰωνίου ἁμαρτήματος. ὃν οτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκαθαρτον ἔχει. 
μ... ε 2 4 2 ν .Ν ς ΄ 2 ο. 8 

31. Καὶ ὄρχονται οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἔξω 

44. ἐθεώρει, προσέπιπτεν ... ἔκραδε 19. ποιήσωσιν 15. ἐξουσίανε 
βάά θΘεραπεύευν τὰς νόσους καὲ 16. τῷ Σίμωνι ὄνομα 47. Βοανεργές 
18. Κανανίτην 19. Ἱσκαριώτην 20. οἩι ὁ ... μηδὲ: µήτε οὔ. δύ- 
΄αται σταθῆναι ἡ οὐκία ἐκείνη 9δ. σταθῆναι ο]. Οπι ἀλξ 28. τὰ 
ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ... οσα αἱ ... ὅσας ἂν 2. ἀλλ 
... ἁμαρτήματος: κρίσεως 34. Ἔρχονται οὖν ... οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ: Ὁπι 
αὐτοῦ ... ἔξω ἑστῶτες 

ψι]., 
4ς6-ὖθ. 
1ο 8, 
19-.ἱ. 
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ΜΛΑΗΟ. ο, ὁδ. --- 4, 150. 6! 

στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. ὃΣ καὶ ἐκά- 32 
Θητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡ µήτηρ σου 
καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σον ἔξω ζητοῦσίν σε. ὃδ καὶ 33 
ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει Τίς ἐστιν ᾗ µήτηρ µου ἤ οἱ ἀδελφοί; 
84 χαὶ περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθηµένους λέγει 34 
Ἴδε ᾗ µήτηρ µου καὶ οἱ ἀδελφοί µον. ᾖὃδ ὃς ἂν ποιῄσῃ τὰ 936 
θελήµατα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός µου καὶ ἀδελφὴ καὶ µήτηρ 
9 ῤ ἐστίν. 

ΙΥ. 

Ῥαταβο]α ἆθ ναεῖο Ἀρτο. Ιπιβρίπθβ Ι1Π9θΓηβ6, ΠΙΘΠΦΙΓΕΘ, δεπιαλίοΓίβ 
80 πιθββοσῖβ, σταη! βἰπβρίθ. οδάβίυς ἰεπιρερίᾶρ. 

4 

Καὶ πᾶλιν ἤρξατο διδάσκει παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ 
συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς 

- ” 3 αι , 4 ” ε 4 4 

πλοῖον καύῆσθαι ἐν τῇ θαλασσῃ, καὶ πᾶς ὁ ὀχλος προς την 
θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. ἈἌκαὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἕν παρα- 9 

- [ή 4 . ” 3 ” “ . κ. 48 3 ’ 

βολαῖς πολλά, και ἔλεγε» αὐτοῖς ἓν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ὃ 4κουετα. 
3' ολ « -” ” ἡ] 

ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. 3 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ 4 
μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ᾖλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν 
αὐτό. ὃ καὶ ἄλλο ἔποσεν ἐπὶ τὸ πετρὠδες καὶ ὅπου οὐκ εἶχεν 5 

-” ” 4 3 4 3 ’ 4 4 κ) 4 ’ ” 

γῆν πολλή», καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχει βάδος γῆς ' 
6 λ ο 3. ε ο 3 , λ 4 4 ι 

καὶ 0τὰ ἄνετειλεν ὁ Ίλιος, ἐἑκαυματίσθη, καὶ διὰ το µη ἔχειν ϐ 
ω 9 ο . ῥίζαν ἐξηράνθη. ᾖ καὶ ἄλλο ἔπμσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέ- Ἱ 
βησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν. 
8 4 ” ” 9 4 ” 4 ’ 3 90 0 4 

και ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλη», καὶ ἐδίδου καρπον 8 
» μ] ἃ . 
ἀναβαύοντα καὶ αὐξανόμενο», καὶ ἔφερεν εἰς τριάκοντα καὶ εἰς 

«4. / . Ν 9 ε , 9 ο. ” σα 3 μή 9 ο 
ἑξήκοντα καὶ εἰς ἑκατόν. καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὧτα ἀκούει 9 
υ α.. 4 
ἀκουέτω. 10 καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ περι 10 

Σ. 1 4 ο) ’ 4 , “1 4 ” 3 - 

αυτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τας παραβολας. και ἔλεγεν αὐτοῖς 14 
Ὑμῶν τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ' ἐκείοις δὲ 

- - σ ” τοῖς ἔξω ἐν παραβολαϊῖς τὰ πάντα γύώεται, 13 ίνα βλέποντες βλέ-12 
πωσι» καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσι», 
µή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖο. 9 καὶ λέγει αὐτοῖρ 13 
Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς πάσας τὰρ παρα- 

τ βολὰς γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 15 οὗτοι δέ 14 15 
4 

εἶσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκου- 

ω» 

.18 φωνσῦντες 39. ὄχλος περὲ αὐτόν ... καὶ λέγουσιν: εἶπον δὲ... οπι 
καὶ αἱ ἀδελφαί σον ὃδ. καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων ... ἀδελφοί µου ὁὔ. 

ὃς γὰρ ἄν ... τὸ θέλημα ... ἀδελφή µου 
Ι1νΥ. 1. συνήχθη .- πλεῖστος» πολύς ε.. εἷς τὸ πλοῖζον «.. ἦσαν: 

ἦν ὅ, τοῦ σπεῖραι 4. τὰ πετεινὰ τοῦ ” οὐρανοῦ 6ὕ. καὲ ἄλλο:; ἄλλο δέ... 
καὶ ὅπου: οπικαί ... εὐθέως ϐ. καὶ ὅτε ἄν. ὁ ἥλιος; ἡλίου δὲ ἀνατείλαν- 

τος 8. ἄλλο ... αὐξάνοντα ... εἰς ἴθτ: ἕν ϐ. ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ ἔχων 

10. καὶ ὅτε: ὅτε δέ ... ἠρώτησαν ... τὴν παραβολήν 11. δέδοται γνῶ- 
γαι τὸ µυστήριον 12. θὰἆ ἵπ Ππρ τὰ ἁμαρτήματα 
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σῷσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴθει στὸν λόγον τὸν ἔσπαρ- 
16 µένον εἰς αὐτούς. 16 καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη 
,σπειρόµενοι, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς 

17 λαμβάνονσιν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζα» ἐν ἑαντοῖς ἀλλὰ 
πρόσκαιροί εἶσιν, εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ σὺν 

18 λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. {9 καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἷς τὰς ἀκάν- 
Ί9θας σπειρόµενοι οὗτοί εἶσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες, 19 καὶ αἱ 

µέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ 
λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορενόμεναι συµπρίγουσιν τὸν λόγο», καὶ 

90 ἄκαρπος γύσται. 20 καὶ ἐκεῖνοί εἶσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, οἴἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, καὶ 
καρποφοροῦσιν ἐν τριάκοντα παὶ ἐν ἑξήκοντα καὶ ἐν ἑκατόν. 

91 1 Καὶ ἔλεγον αὐτοῖς ὅτι µήτι ἔρχεται ὁ λύχνος ὅα ὑπὸ σὺν μὲ δν ας 
μόδιον τοθῇ ᾗ ὑπὸ τὴν κλύην, οὐχ ὥα ἐπὶ τὴν λνχνίαν εεθή; «8 1. 

90 32ρὐ γὰρ ὅστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ φανθρωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπί- πο αν. 
93 κρυφο» ἀλλ ἵνα ἔλθγῃ εἰς φανερό». 325 εἴ τις ὄχει ὧτα ἀκούειν, 
24 ἀκονέτω. Ἡ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀλάπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ ὃ µόσρῳ }. μα-α 
96 μετρεῖςο µεερηθήσοται ὑμῖν, καὶ προστοθήσεται ὑμῖν, 36 ὃς Τὰρ ' 

ἔχει, δοθήσοται αὐτῷ ' καὶ ὃς οὖκ ἔχει, καὶ ὃ ὄχει ἀρθήσεται ἀπὶ μι»5, 19. 
96 αὐτοῦ. 36 Καὶ. ἔχεγεν Οὕτως ἐστῖν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὤ 
27 ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ το γῆς, 31 καὶ καθεύδῃ καὶ 

ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύρηται 
28 ὧρ οὐκ οἶδεν αὐτός. 35 αὐτομάτη ἡ γῇ καρποφορεῖ, πρῶτον 
29 χόρτο», εἶτα σεάχυν, εἶτα πλήρης σῖτορ ἐν τῷ στάχυι 289 ὅταν 

δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὺ δρέπανο»,, ὅτι παρέ- 
30 στηκε» ὁ θερισµός.. δ0 Καὶ ἔλεγον Ηώς ὁμοιώσωμεν τὴν βασυ | το 13, 

18. 19. 

34 λεία» τοῦ θεοῦ» ᾗ ἐν τί αὐτὴν παραβολῇ θώμεαν; δέ ὧς μόκκφ με 19, 

σιάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότθρον ὂν πάντων πμ. 
32 τῶν σπερμάτω» σῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 35 καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίναι 

καὶ γόρεται μείζων πάντων τῶν λαχάνω», καὶ ποιεῖ πλάδονο μεγά- 
λουρ, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ στὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὖρα- 

38 οῦ κατασκηνοῖν. δ5 Καὶ τοιαύταις παραβολαϊῖς πολλαῖς ἐλάλει 
Δά αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἐδύναντο ἀνκούειν' 33 χωρὶρ δὲ παραβο- 

λῆς οὐχ ἐλάλδι αὐτοῖς, καὶ ἐδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις µαθηταϊς ἐπέλνεν 
/ πάντα. 

9 ) » » 5 9 , ”- ε » 
ὃοῦ Ἆαι λέγει αὐτοῖς ἓν ἐπδίνῃ τῇ ἡμέρα ὀψίας γδνοµένης 4έλ- να, 

15. εὐθέως .. . εἷς αὐτούς: ἐν ταῖς καρδίας αὐτῶν 16. εὐθέως 17. εὔ-- 333. 
ΦΘέως 48. ὤλλοει:; οὔτον .,. ἀκούοντες 19. τοῦ αἰῶνος τούτου 20. ἐκεῖ- 
νους οὗτοι 20. ἐν ίθτ: ἕν' 21. οτι ὅτι ... ὁ λύχνος ἔρχεται ... τεθῇ 
βθοομπάυπις ἐπιτεθῇ 2. τι αρυπτόν, ὃ ἐὰν μή .ι. εἰς φανερὸν ἔλθη 
24. θά ἵπ απο τοῖς ἀκούουσιν 25. ὃς γὰρ ἂν ἔχη 26. ὡς ἐάν 327 «βλα- 
στάνη 26. αὐτομάτη γάρ ... πλήρη σἵτον 29. παραδῷ ..5 εὐθέως 
30. α1ῶς: Τΐνε... τίνι: ποίᾳ ... παραβολῇ παραβάλωµεν αὐτήν δ. µι- 
κρότερος πάντων τῶν σπερμάτων ἐστι ὃλ. πάντων τῶν λαχάνων µείξων 
9. Ἀοτασκηνοῦν ᾖ9. ἠδύναντο 94. τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ 



{ 
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θωμεν εἰς τὸ πέραν. 89 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσι 96 
αὐτὸν ὥς ᾖν ἐν τῷ πλοίφ, καὶ ἄλλα δὲ πλοῖα ἦν µε αὐτοῦ. 
ὃἼ καὶ γέοται λαῖλαψ µεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν 9] 
εἷς σὺ πλοῖο», ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι «ὸ πλοῖον. ὃδκαὶ ἦν αὐτὸς 38 
ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων' καὶ ἐγείρουσιν 
αὐτὸν καὶ λέγουσι αὐτῷ «4{ιδάσκαλε, οὐ µέλει σοι ὅτι ἀπολλύ- 
µεθα; ὃ5 καὶ διογορθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θα- 39 
λάσσῃ «Σιώπα, πεαφίµωσο. καὶ ἑκόπασαν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετὸ 
7αλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 1 δειλοί ἐστε οὕτως; πῶρ 40 
οὐκ ἔὄχετο πίστιν; 33 καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μόγαν, , καὶ ἔλεγο» “1 
πρὸς ἀλλήλους τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄναμος καὶ ἡ 
θώλασσα αὐτῷ ὑπακούοι; 

σ, 

ΓαβπιοηΏΙαου8 ποπα]πθ 1,οσὶοπῖς οὗ 8166. οαὶτὶ β]ῖς τοάϊνῖνα εἲ ταυ]αυ 
8 βαηρι]πίθ Ῥτοβινίο Ιρεταία. 

Καὶ ἦλθον εἰς, τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν 4 
Γερασηνῶν. Ἀκαὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὖθνὺς ἀπήν- 9 
τῆσε» αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πρεύµατι ἀκαθάρτῳ, 

ὃ ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχον ἐν τοῖς µνήµασιν, καὶ οὐδὲ ἀλύσει 3. 
3 ιά . 9 δα 2 4 4 4 4 » 34 , / 

οὐκέτι οὖὐδεις ἐδύρατο αὐτὸν δῇσαι, 3 διὰ τὸ αὐτὸν πολλακις πὲ- 4 
δαις καὶ ἀλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ αὐτοῦ τὰς ἁλύ- 
σεις καὶ τὰς πέδαρ συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶ ἴσχυεν αὐτὸν 
δαµάσαι, ὅ καὶ διὰ παντὸς ρυκτὸς. καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς µνήµασι 5 

3 ο“ ϕ « ι καὶ ἓν τοῖς ὄρεσι ᾖν κράζων καὶ κατακύπτων ἑαυτὸν λθοις. 
δκαὶ ἰδὼν τὸν ᾿]ησοῦν ἀπὸ µακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν ϐ 

3 ” 7 ο [ ” , , 3 Δ .. ϱ 2 » 

αυτῷ, Ἰ και κράξας φωνῇ µεγάλῃ λέγει Τέ ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿]ησοῦ Ἰ 
εἰ » - » 6 ’ ε 4 ιν ’ {ο 

υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; ὀρκίζω σε τὸν Θεόν, µή µε βασανίσῃς. 
8 ἔλε 4 2 ο” Ἔξ 19. ᾿ 5“ μ 3 (9: 2 ”. 3} . 

ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἄν- 8 
Θρώπου, ὃκαὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ 9 

4 ” 4 ο 140 4 ολ 4 

“4εγιῶν ὀνομα µοι, ὃτι πολλοί ἐσμεν. καὶ παρεκᾶλει αὐτὸν 10 
λλὰ σ 4 μ] 4 . λ. ” ” , 411 ή δὲ 3 ο. πολλὰ ἵνα µη αὐτοὺς ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρος. 1 ᾗν δὲ ὀκεῖιῃ 

πρὸς τῷ ὕρει ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκοµένῃ  1καὶ παρεκά- 12 
λεσαν αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ὅα εἰς 
αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 18 καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ ᾿]ησοῦς. 13 

4 ϱ 4 , 4 32 , ».» 3 λ 

καὶ ἐξελθόντα τὰ «πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα οἰσῆλθον εἰ τους 

χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλῃ κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσα», 

90. πλοιάριο δ]. ἀνέμου μεγάλη .., καὶ τάς τὰ δὲ ... ὥστε αὐτὸ ἤδη 
γεμίδεσθαι 9δ. ἐν εῇ: ἐπὶ τῇ ο.. διεγείρουσιν 4ἢ. οὕτω ἀῑ. ὑπα- 
κούουσιν αὐτῷ 

ν. 1. Γι αδαρηνῶν 9. εὐθέως ἆ. μρημείοις ο. καὶ οὔτε ἁλύσεσιν 
οὐδεὶς ἠδύνατο Α. αὐτὸν ἴσχυε ὅ, ἐν τοῖς ὄρεσι καὲ ἐν τοῖς μνήμασιν 
ϐ. καὶ ἐδών: ἰδὼν δέ ᾗἹ. λέγει: εἶπε 09. Τί σοι ὄνομα «... καὶ ἀπεκρίθη 
λέγων 4εγεών 11. πρὸς τὰ ὄρη Ἅᾖλ. αὐτόν: θἀᾶ πάντες οἱ δαίµονες 
13. θάλασσαν: αᾶὰ ἦσαν ἂν 
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41 ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ Θαλάσσῃ. 14 καὶ οἱ βόσκον- 
τες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγ]ειλαν εἰ, τὴν πόλυ καὶ εἰς τοὺς 

{6 ἀγρούς' καὶ ἦλθον ἰδεῖν, τί ἐστιν τὸ γεγονός. {9 καὶ ὄρχονται 
πρὸς σὺν ᾿]ησοῦν καὶ Θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόµενορ καθήµενον, 

. ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ 
16 ἐφοβήθησαν. 16 καὶ διηγήσαντο αὐτοῖρ οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο 
47 τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων. 37 καὶ ἤρξαντο παρακα- 
3 λεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ ἐμβαύοντος 

αὐτοῦ εἶς τὸ πλοῖον, παρεκάλδι αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ αὐ- 
” Ύ 19 .. ϱ) } , 3 1λλὰ λέ. »Σ ”ὖὐὖ 3 4 19 τοῦ ᾖ. 19 καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν», ἆ Ίει αὐτῷ Ὕπαγε εἷς τὸν 

οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κὐριός 
, 34 σα, , 90 9 2 - 9 , 

90 σοι πεποίηνε» καὶ ἠλέησέν σε. 30 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσ- 
σειν ἐν τῇ 4εκαπύλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς, καὶ πάντες 
ἐθαύμαζον. | 

9] Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ᾿]ησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ νι», ας 
ο 68, 40. 

πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ αὐτὸν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θα- 
24 λασσαν. 322 καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγω», ὀνόματι ᾿Γάειρος, το 8, 
23 καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 38 καὶ παρακα- κ», 

λεῖ αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν µου ἐσχάτως ἔχει, ἕνα 
3. 4 3 υ 4 ”- }Σ 6ο ” 4 , 94 ν ὁ - 

οἱ ἐλδὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ και ζήσῃ. και ἁπῆλ- 
9 2 - 8 0 , 2 ο» , 4 / 

θε μετ αὐτοῦ, καὶ ἠκολουθει αὐτῷ ὄχλος πολυς, και συνἐθλι- 
ὔβον αὐτὸν. 35 καὶ γυνή τι οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, 

26 4 λλ 4 9 “ 6 ολ λλ ” 3 ο. . ὃ / 4 

96 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήῄσασα τὰ . 
3 . ” ρ .. λ 2 » 3 4 » 3 4 

παρ αὐτῆς παντα, καὶ µήδε ὠφεληθεῖσα ἀλλα μᾶλλον» εἰς τὸ 
97 χεῖρον ἐλθοῦσα, 31 ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿]ησοῦ ἐλθοῦσα ἐν τῷ 
Φῦ ὄχλῳ ὄπισθεν ἤψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 35 ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν 

ο ο ἊἎ “ « ῤ 3 ” , 939 3 2 4 3 

9) ἄφωμαι κα» τῶν ἱματίων αυτοῦ, σωύήσομαι. καὶ εὐθὺς ἑξη- 

ράνθη ἡ πηγἡ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται 
30 ἀπὸ τῆς µάστιγος. ὃ0 καὶ εὖθὺς ὁ ̓ ]ησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν 

9 2 « ΄ ” 9 ἃ 3 -. 34 

ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλφ ἔλεγεν 
81 Τίς µου ἤψατο τῶν ἑματίων; 33 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ 

αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγες Τίς µον 
32 99 ήψατο; 35 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιῄσασαν. δ5 ἡ 

4 4 ν α ” 3 . ἄ 0 2 - ή 

δε γυνη φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εὐδυῖα ο γέγονεν αὐτῇ, ᾖλθε» 

34 καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. δ4 ὁ 
δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτηρ, ἡᾗ πίστει σου σέσωκέν σε’ ὕπαγε εἰς εἴ 

3ὔ ϱήρη», καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς µάστιγὀς σου. ὃδ ἔτι αὐτοῦ λα- 
λοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι ἡ θυγάτηρ 

44. καὶ οἱ; οἱ δὲ... αὐτούς: τοὺς χοΐρους εο. ἀνήγγειλαν ... ἐξῆλθον 
10. καὶ ἐματισμένον... λεγεῶνα 18. ἐμβάντος ... ἵνα ᾗ με αὐτοῦ 19. 
καὶ οὐκ: ὁ δὲ ]ησοῦς οὐκ... ἀνάγγειλον ... ὅσα σοι ὁ κύριος ἐποίησε 
29. καὶ ἐδοὺ ἔρχεται 28. παρεκάλει... αὐτῇ τὰς χεῖρας... ὅπως σωθῇ 
καὶ ῥήσεται 326. τὰ παρ ἑαυτῆς 368. ὅτι κᾷν τῶν ἑματίων αὐτοῦ ἄψω- 
μαι 39. εὐθέως 90. εὐθέως 38. ἐπ αὐτῇ 84. Θύγατερ 
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σου ἀπέθαναν, εί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλο»; 38 όὁ δὲ ᾿]ησοῦς 96 
παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισνναγώγῳ Μὴ 

... Φ ’ 37 Ν 9 2 νά . 3, 3 3 βω 

Φοβὀῦ, μόνον πιστενὲ. καὶ οὐκ ἀφῆκεν ὀὐδένα µετ αντοῦ 97 
συνακολονθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ιάκωβον καὶ Ιωάννην τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιακώβον. 385 καὶ ἔρχονται εἰ τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώ- 38 

9 -- ή 4 [ν 4 39 ῤ 4 

γου, και θεωρεῖ θόρυβο» καὶ κλαίορτας καὶ ἆλαλάζοντας πολλα, 
4 - ν ἄθχαι εἰσελθών λέγει αὐτοῖς Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον 39 

οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. ὁ δὲ ἔκβα- 40 
λὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ πομδίου καὶ τὴν µή- 

πέρα καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 
43 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ Ταλιθὰ κοῦμ, 41 
ο 5 Ξ ’ Ν , ἃ 9 3 49 μ ὃ ἐστι μεθερμη»ευόμενον Τὸ κοράσιο», σοὶ λέγω, ἔγειρε. 33 καὶ 49 
ως δρ. ον ,. 4 ῃ 4 λ. 5.” , ͵ 

εὐθυς ἀλέστη τὸ κορᾶσιο»ν καὶ περιεπάτει’ ἤν γαρ ἑτῶν δώδεκα 
καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει 'μεγάλῃ. 39 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς 43 
πολλὰ ἕνα μηδεὶς γγοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖ». 

| γι. 
169815 Ναζαγείῖ βροτηϊίασς Ἱπβίτυ]έ οὐ αΌ]οραί  ρορίοῖος. Ἡοτοἆθβ οῦ 
ΗἩοτοάίαθ. οολαπηί Ὡδρίβίμθ ποχ. Οραίο ἁππαιθ παϊμπη. 16ο 

Β4ΡΘΡ ΊηΑτθ. Αερτοῦ {ἰβοία βαπα. 

"ια, Καὶ ἐξήλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, 1 
. 4 ” α” 3 ” 

καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ Ἰδνομένον σαβ- 
βάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ᾿ καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες 
ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, "καὶ τίς ἡ σοφία ᾗ 
δοθεῖσδα τούτῳ, καὶ αἱ ' δυνάμεις τοιαῦται αἱ διὰ τῶν χειρῶν αὐ- 
τοῦ γινόμεναι; ὃ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας 3 

8 8. 2 , 2) ” να.) , 4 , ὴ 
και ἀδελφὸς ᾿Ἰακώβου και ]ωσῇτος καὶ Ίούδα και «Σίμωνος; και 

2 3ἃ « 2 4 2 ω ϐΈ ὴ ε ” 4 9 , 
οὐκ εἰσιν αι ἀδελφαί αὐτοῦ ὧδε προς ημάς; και ἐσκανδαλίζοντο 

4 η "ἐν αυτῷ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἴησοῦρ ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἀ 
"ἄτιμος εὲ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν αυτού 
καὶ ἐν τῇ οὐκίᾳ αὐτοῦ. ὅ καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν 5. 
4 3 {!8 24 νε, 3 4 4 - 3 ΄ 

δύναµι», εἰ µή ὀλίγοις αθῥώστοις ἔπιθεις τας χεῖρας ἐθεράπευσε». 
6 καὶ ἐθαύμαζον διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. η 

τν 19, Καὶ περιῇγεν τὰς κὠµας κύκλῳ διδάσκων. Ἴ καὶ αροσκαλεῖ 7 
ἴο ται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ 

ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, Βκαὶ 8 
παρήγγειλε» αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσι εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον 

960. παρακούσας: : εὐθέως ἀκούόας ἃ]. μεὲ αὐτοῦ: αὐτῷ ... τὸν Πέ- 
τρον: οιη τόν 38. ἔρχεται ... Ο11 καὶ Ροβῖ θόρυβον 40. ἅπαντας... 
τὸ παιδίον ἀνακείμενομ ἆ]. κοῦμι... ἔγειραι 49. καὺ εὐθύς: ποέ εὖ- 

Φέως ... Οπ1 εὖθύς βεοππάαπι 48. 1νῷ 
]. 1. ἔρχεται:' ἦλθεν 2, κ. τῇ ̓ συναγωγῇ διδάόκειν ... οἳ πολ- 

Λο πολλού .ν. δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὼ τῶν χει- 

ρῶν αὐτοῦ γίνονται δ. ὁπι τῆς ... καὶ ἀδελφός: ἀδελφὸς δέ... ᾿]ωσῆ 

4. καὶ ἔλεγεν : ἔλεγε δέ... συγγενέσιεν αὐτοῦ: Οπι αὐτοῦ ὅ. ἠδύνατοι... 
οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι 

8οΥ, Του, ο, ΤΙ, . ἀ{ ὖ 
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4 µόνο», μὴ ἄρτο», μὴ πήρα», μὴ εἰ τὴν ζώνη» χαλκόν, 9 ἀλλὰ 
40 ὑποδεδεμένονς σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδύσησθε δύο χιτῶνας. 19 καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς Ὅπου ἂν εἰσέλθητε εἰς οὐκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν 
14 ἐξέλθητε ἐκαῖθαν. 14 καὶ. ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ 

ἀκούσωσι ὑμῶ», ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξασε τὸρ χοῦν τὸν 
12 ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριο» αὐτοῖρ. ἵ2 καὶ ἐξελθόν- 
13 τες ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν, 18 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλο», 

καὶ ἤλδιφον ἐἑλαίφ πολλοὺς ἀῤῥώστους καὶ ἐθεράπευο». 
11 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, φανερὸ» γὰρ ἐγένετο τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτζων ἐκ νικρῶν 
4ὔ ἀνέστη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάµεις ἐν αὐτῷ. {5 ἄλλοι 

δὲ ἔλεγον ὅτι Ἡλίας ἐστίν' ἄλλοι δὲ ὄλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς 
106 τῶν προφητῶ». 16 ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης ἔλεγεν Ὃν ἐγὼ ἀπε- 
17 κεφάλισα ᾽Ἰωάννη», οὗτος ἠγέρθη. 37 .4ὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης 

ἀποστείλας ὀκράτησε» τὸν Ιωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ 
διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι 

16 αὐτὴν» ἐγάμησον' 18 ἔλεγεν γὰρ ὁ Ιωάννης τῷ Ηρώδῃ ὅτι οὐκ 
19 ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυγαῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σον. 19 ἡ δὲ ΗἩρωδιὰς 

ἐνεῖχον αὐτῷ καὶ ᾖθελεν αὐτὸν ἀποκταῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο᾽ 
2020 ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 

δίκαιον καὶ ἅγιο», καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσαρ αὐτοῦ πολλὰ 
21 ἐποίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 31 καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαί” 

ρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοι αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς µᾶ- 
γιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλι- 

22λαίας, Ἄλκαὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος 
καὶ ὀρχησαμένης, ἤρεσεν τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανακειµένοις. ὁ 
δὲ βασιλεὺς εἶπεν τῷ κορασίῳ ἴκησόν µε ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω 

29σοι 35 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὃ ἑάν µε αἀήσῃς δώσω σοι ἕως 
«24 ἡμίσους τῇς βασιλείας µου. 34 καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐ- 

τῆς Τίέ αἰἴτήσωμαι; ᾗ δὲ εἶπεν Ίὴν κεφαλήν Ιωάννου τοῦ βα- 
2ὔ πτίζοντος. 35 καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸ» βα- 

σιλέα ἠτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα ἑξαντῆς ὃῷς µοι ἐπὶ πίακι 
90 τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 6 καὶ περίλυπος γενόμενος 

ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὄρκους καὶ τοὺς ἀφανειμένους οὐκ ἠθέλησεν 
9Ί ἀθετῆσαι αὐτήν. 31 καὶ εὐθὺς ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλά- 

δ. μὴ πήραν, μὴ ἄρτον 9. ἀλλ. :.ς9 (ποπ ϱ) ἐνδύσασθαι 10. Ὅπου 
ἄν: Ὅπου ἑών 1. καὲ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὁ ὑμᾶς ... δάᾶ ἵπ 8ηπ0θ -4μὴν 
Ίέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Τ Γομόφῥοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, 
ᾖ τῇ πόλει ἐκείνῃ 12. ἐκήρυσσον .9 «μετανοήσωσν 14. ἀνέστη: ἠγέρθη 
15. οτα δὲ ρείσ ... προφήτης ἐσεὶν ἢ ὡς ες 16. εἶπεν Ὅτι ὃν ... 
οὗτός ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν 11. ἐν τῇ φυλακῇ 21. ἐπούει 
22. ἤρεσεν: καὶ ἀρεσάσης ... εἶπεν ὃ βασιλεύς 34. καὶ; ἡ δέ... αἲ- 
τήσομαε.. . τοῦ βαπτιστοῦ 25. εὐθέως.. .µοι ὁῷς ἐξαυτῆς 326. συνα- 
νοκεεμένους ... αὐτὴν ἀθετῆσαι 2]. εὐθέως ... σπεκουλάτωρα 

μι 14, 

"ο α 
1-9. 

ψι 1, 
2-ἴ4. 
1ο 5, 
19. 1309. 



ΜΑΑΟ. ϐ, 28. --48ᾱ. ο 67 
τορα ἀπέταξεν ἐνέγκαι τὴν «εφαλὴν αὐτοῦ. 38 καὶ ἀπελθὼν ἆπε- 28 
κεφάλισεν αὐτὸν ἐν εῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκεν τὴν κοφαλὴν αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκον αὐτὴν εῷ κορασίῳ, ααὶ εὸ κοράσιφ» ἔδωκεν 
αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 39 καὶ ἀκούσαντας οἱ μαθητα) αὐτοῦ 29 

| ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτώμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἓν µνημείφ. 
Επ ὴ να Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦ», καὶ ἀπήγ- 30 
.-ᾱ- γείλαν αὐτῷ πάντα ὅσα ἀποῄ]σα» καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. κ". μαὶ λόγει 1 

αὐτοῖς 4εῦτε ὑμεῖρ αὐτοὶ κατ ἐδίαν εἰς ἔρημο» τόποκ καὶ ἀἄνκ- 
παύσασθε ὀλέγον. ἦσαν }ὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολ- 
λού καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρου». ὃλ καὶ ἀπῆλθον εἰς ὄρημον σόπο» 32 
τῷ πλοίφ κα ἰδίαν. 35 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ὄγνω- 33 
σαν πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραµον ἐκεῖ 

μ καὶ αροῆλθον αὐτούρ. 8 Καὶ ὀξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ 84’ 
1) ἐσπλαγχρίσθη ἐπ αὐτούς, ὅτι. ήσαν ὧς πρόβατα μὴ ὄχορτα ποι- 

ο µε μέγα, καὶ ἤρξατο διδάσκει αὐτοὺς πολλά, δὸ μαὶ ἤδη ὥρας 35 
ο μαὰ, πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν 

ὅτι ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή. ὃθ ἀπόλνσον αὐ- 36 
τούς, ἵνα ἀπελθύντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺρ καὸ νώµας ἀγορά- 
σωσιν ἑαυτοῖς τέ φάγωσι». 57 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖο 4ότε 3Ί 
αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. καὶ λάγουσιν αὐτῷ “πελθόντες ἀγοράσωμεν 
δηναρίων διακοσίων ἅ ἄρτους, καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν. 58 ὁ δὲ 98 
λέγει αὐτοῖς Ι]όσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε ἴδετε. καὶ γνόντες λέ- 
Ίουσιν Πέντε, καὶ δύο ἠθύας. 35 καὶ ἐπέταξερ αὐτοῖς ἀνακλῖναι 38 
πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρφ χόρτφ. 39 καὶ ἀρέπεσα» 40 
πρασιαὶ πρασιαί, κατὰ ἑκατὸν καὶ κατὰ πεντήκοντα. 43 καὶ λα- 41 
βὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἠθύας ἀναβλέφας εἰς τὸν 
οὐρανὸν εὐλόγησεν, καὶ κατέκλασε» τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς 
μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἠθύας ἐμέρισεν 
πᾶσι». 33 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν' 49 καὶ ἶθαν 42 43 
κλασμάτων δώδεκα κοφύων πληρώματα καὶ ἀπὸ τῶν ἠθύω», 
4: καὶ ἦσαν οἱ φαγόρτος τοὺς ἄρτους περτακισχίλιοι ἄρδρες. 4 

Ἡο Ἡ, Καὶ εὐθὺς ἠ»άγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἷς τὸ 45 
6 πλοῖον καὶ προάγειν εἷς τὸ πέρα» πρὸς Βηθσαϊδάν, ἔωο αὐτὸς 

ἀπολύει τὸν ὄχλο». 46 καὶ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῇλθεν εἰς τὸ 46 
ὄρος αροσεύξασθαι. 41 καὶ ὀψίας γενομένης ἦν τὸ πλοῖορ ἐν αΊ 
µέσφ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 49 καὶ ἰδὼν 48 

2Ί. ἐνεχθῆναι 28. ὁ δὲ ἀπελθών 399, ᾖλθον...ς (ποή «9) ἐν τῷ µνη- 
µείῳ 30. πάντα καὶ ὅσα 3]. λέγει; εἶπεν... ἀναπαύεσθε ο.» Ἰὐκαύ- 
ρουν 35. ὑπάγοντας οἱ ὄχλοι - ἐπέγνωσαν αὐτόν ... καὶ π οᾖλθον' 
αὐτοὺς παὲ συνῆλθον πρὸς αὐτόν δὰ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοὺς ... ἐπ αὐτοῖς 

Δ0. ἑαυτοῖς ἄρτους' τἰ γὰρ φάγωσιν οὐκ Ἔχονσιν δἼ.. διακοσίων δηνα- 
ῥίων ... δῶμεν ᾖ8. καὶ ἴδετε 40. ἀνέπεσον ... κατά Ὠΐ: ἀνά ᾖ4Λ. 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ... παραθῶσιν 43. κλασμάτων δώδεκα κοφίνους 

πλήρεις 44. ὡσεὶ πεντακισχίέλιοι Αδ. εὐθέως ... ἀπολύση ᾖ4δ. ἰδωνᾳ 
είδεν ... καὺ περέ 

πλω 



68 ΜΑΡ. 6, 49. --- 7, 8. 

αὐτοὺς βασανιζοµέγους ἐν τῷ ἐλαύνειν, ᾖ» γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος 
αὐτοῖς, περὶ τετάρτη» φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτοὺς 
περιπατῶν ἐπὶ ες θαλάσσης. καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς' 

49 49 οἱ δὲ ἐδόνεες αὐτὸν περιπατοὔρτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἔδοξαν 
δ0 φάντασμα εἶναι, καὶ ἀνέκραξαν ὃθ πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ 

ἐταράχθησα». καὶ ὐθὺς ἐλάλησεν με αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς 
δ4 Θαρσεῖτα, ἐγώ δἰμι, μὴ φοβεῖσθε, δ! καὶ ἀνέβη᾽ πρὸς αὐτοὺς. ες 

τὸ πλοῖαν, καὶ ἑκόπασεν ὁ ἄνεμος' καὶ λίαν ὃκ περισσοῦ ἓν ἕαυ- 
6 τοῖς ἐξίσεαρτο. 6 οὐ γὰρ σννῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις" ἦν γὰς αὐ- 

τῶν ἡ καρδία πεπωρωµένη. 

ὔἃ Καὶ διαπεράσαντες ᾖλθον ἐπὶ τὴν γῆν Γιονησαρξτ καὶ μι 1, 

δ4 προσωρµίσθησα». ὅ4 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς 
δῦ ἔπιγνόντες αὐτὸν ὃδ περιδραµόντες ὅλην εὖν χώραν ἐκείην 

ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοι τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν 
66 ὅπου ἤκονον ὅτι ἐκεῖ ἐστίν. 56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο ε κώ- 

µας ἢ εἶ, πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς, ἓν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς 
ἀσθενοῦντας, καὶ παρεκάλονν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ ἄψωνται' καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ ἐσώζοντο. 

γ]. 

Ρο Ιοίίοηπθ πΙΑπαστα θὲ ταης Ε]ατίδβθοσαπι ἀοοσίηβ. ΘΟυαθ Ἱοπαίποθια 
Ρο]]αβηύ. Ὠγτορποθηίβδα. Δαηβίίο βυτάί ἑαγάοφιίᾳπθ. 

μκὸν Καὶ συνάγορται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν 
γραμματέων ἑλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων. Ἀκαὶ ἰδόντερ τινὰς τῶν 
μαθητῶ». αὐτοῦ κοιναῖς χερσίν, τοῦτ ἔστιν ἀνίπτοις, ἑσθίοντας 

3 τοὺς ἄρτους, --- 5 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐὰν 
μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν 

ἁ παράδοσιν τῶν απρεσβυτέρων, 4 καὶ ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτί- 
σωνται οὔκ ὀσθίουσιν, καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἅ παρέλαβον κρα- 
τεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξοστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶ» --- 

ὶ9 

σι 

οὗ περιπατοῦσιν οἱ µαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυ- 
ϕ 2 4 » 4 9 , 4 [4 θ ς δὲ { τέρω», ἀλλὰ κοιναῖς ᾿χερσίν ἐσθίουσιν σὺν ἄρτον; 3ὸὁ δὲ εἶπεν ο 

ὅ καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς 4ιὰ εί 

ψι]5, 
1-10. 

αὐτοῖς Καλώς ἀπροφήτενσον Ἡσαῖας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, .ς, 19, 

ὡς 7άΊραπται Οὗτου ὁ λαὸρ τοῖς χείλασίν µε τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία 
αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ ἐμοῦ 7 µάτην δὲ σέβονταί µε διδάσκον- 
τες διδασκαλίας ἐρτάλματα ἀνθρώπων. ὃ ἀφέντες τὴν ἐντολὴν ου υα 

δ0. εὐθέως 5]. θἀᾶ ἵη 8ηΠ0 καὶ ἐθαύμαζον 52. ἡ καρδία αὐτῶν 54. 
εὐθέως δὖ. χώρα»: περίχωρον ... κραββάτοις ᾖὅθ. εἷς πόλεις ἢ ες 
ἀγρούς: Οἱ εἰς Ὀἷα ... ἐτίθουν 

ΥΠ. 2. οπι τούς... 8άά ἵπ 8ηθ ἐμέμψαντο ἀ, ἀπό ὅδ. καὶ ἔπε- 
ρωτῶσιν: ἔπειτα ἐπερωτῶσι» ... οἱ μαθηταέ σου οὐ περιπατοῦσε .- 
ποιυαῖς» ἀνίπτοις ῥ. ὁ δὲ ἄποκριθ εἰς ο... Ότι »αλῶς προεφήτευσεν δ. 
ἀφέντες γάρ ... δάᾶ ἵπ Ππε βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίω», καὶ ἄλλα 
Παρόµυια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε, 

πα 



ΜΛΠΗΟ. 7, 9. --- 99, 69 

τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ καὶ ἔλαγεν 9 
αὐτοῖς Καλῶς ἀθετεῖεα τὴν ἐντολῆν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν 

ας ὑμῶν τηρήσητο. 10 Μωυσῆς γὰρ εἶπον Τέμα τὸν πατέρα σου καὶ 10 
1. 1.) τὴν μητέρα σου, κα Ὁ πακολογῶν πατέρα ἤ μητέρα δανότφ 

τελεντάτω. 14 ὑμεῖς δὲ λέγετε ᾿Κὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἡ 4 
εᾖ µητρέί Κορβᾶ», ὅ ἐστι δώρο», ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς' 
12γαὶ οὐχέτι ἀφίετα αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ µητρύ 19 
15 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ᾗ παρε- 13 
δώκατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιδῖτο. 14 καὶ προσκα- 14 
λεσάµενος πᾶλι τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς «4καύσατέ µου πάντες 
καὶ σύνετε. 15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπον εἰσπορενόμενο» 15 
εἶρ αὐτὸν ὃ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκπορευόμενα, ἐκεῖνά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 17 καὶ 11 
ὅτε εἰσῇλθεν εἷς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρῶτων αὐτὸν οἱ µαθη- 
ταὶ αὐτοῦ τὴν. παραβολή». 18 καὶ λέγει αὐτοῖς Οὗτως καὶ ὑμεῖς 18 
ἀσύνατοί ἐστε; οὐ φοεῖτα ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον οαἰς 
τὸν ἄρθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοιρῶσαι, 19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύε- 19 
ται αὐτοῦ εἷς τὴν καρδίαν ἀλλ εἰς τὴν κοιλίαν, καὶ εἰς τὸν ἀφε- 
δρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζων πάρτα τὰ βρώματα; 30 ὄλεγεν 20 
δὲ ὅτι τὸ ἐκ Μοῦ ἀνθρώπου ἐκπορουόμονον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄν- 
θρωπο». 11 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ δια- 28 
λογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, πορνεῖαι, κλοπαί, φόνοι, 33 μοι- 22 
χεῖαι, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλοο, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πορηρός, 
βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύρη" 25 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ 39 
ἔσωθεν ἐκπορεύσται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπο». 

Νιμ, Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθαν οἱ; τὰ µεθόρια Τύρου. καὶ 24 
πο. 4 9 3 29 / η ” . 2 » , 
εἰσελθὼν εἷς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὔκ ἠδυνήθη λα- 
θεῖν 35 ἀλλ εὐθὺς ἀκούσασα γυνῇ περὶ αὐτοῦ, ἥς εἶχεν τὸ 9υ- 26 
άτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς 
τοὺς πόδας αὐτοῦ. 26ῇ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Σύρα Φοινέίχισσα 26 
τῷ γένει καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιµόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς 9υ- 
γατρὸς αὐτῆς. 31 καὶ ἔλεγεν αὐτῇ "άφες πρῶτον χορτασθῆναι»Ί 
τὰ τέκνα. οὗ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ὥρτον τῶν τέκνων καὶ 
τοῖς κυναρίοις βαλοῖν. 38 ᾗ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ Να, 28 
κύριᾶ καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ 
τῶν Ψψιχίων τῶν παιδίων. 39 καὶ εἶπεν αὐτῇ «4ιὰ τοῦτον τὸν 39 

12. τῷ πατρὶ αὐτοῦ 4 τῇ μητρὲ αὗτοῦ 14. παλιο; πάντα .. «“κούετε 
... συνίετε ᾖ1ὔ. τὰ ἐκπορενόμενα ἀπ᾿ αὐτοῦ Ίθ. Εἴ τις ἔχει τα 
ἀκούειν, ἀκουέτω 17. περὶ τῆς.παραβολῆς 18. Οὕτω 19. καθαρίξον 

21. μοιχεία», πορνεῖαε, φόνου, Ἀλχλοπαί 34. Ἐκεῖθεν δὲ; Καὶ ἐκεζθεν 

ο Τυύρον καὺὸ Σιδῶνος . .. εἰς τὴν οἰκίαν 3ὔ. ἀλλ εὐθὺς ἀκ. γυνή» 

ἀχούσασα γὰρ γυνή οὐ. ἦν δὲ ἡ γυνή ... Συροφοίγισσα.... ἐχβαλλη 

ϱἩ. αἱ ἔλεγεν:; ὁ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν .. ν καλόν ἐστι... βαλεῖν τοὺς κα” 
θἱοις 28. ἐσθίει 



λόγο» ὕπα]ε, θλήλνθν ἐκ της ὀνγατρός σον τὺ δαιμόνιο». 
90 50 καὶ ἀπελθοῦσα είς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ παιδίον βοβλημέ- 

ον ἐπὶ τὴν κλίνη» καὶ τὸ δαιμόνιο» ἀξεληλνθός. 
91 Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου ζλθον διὰ Σιδῶνος 

εἷς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων 4εκαπό- 
Ἀλλεως. 32 καὶ φέρουσι» αὐτῷ καφὸν μογ]ιλάλον, καὶ παρακαλοῦ- 
345 σιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 39 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν 

ἀπὺ τοῦ ὄχλου κατ ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ 
34 ὦτα αὐτοῦ καὶ πτύσας ἤψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, δ4 καὶ ἆνα- 

βλέψας εἷς τὸν οὐρανὸν ἑστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ Εφφαθά, ὅ 
3ῦ ἐστιν 4ιανοίχθητι. 35 καὶ ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη 
90 ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἑλάλει ὀρθῶς. 36 καὶ διδστεί- 

λατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιω ὅσον δὰ αὐτοῖς διδοτέλλετο, 
37 αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερο» ἐκήρυσσο». ὃ] καὶ ὑπὲρπερισσῶς ἐξε- 

πλήσσοντο λέγορτες Καλῶς πάντα πεποίηκεν, καὶ τοὺς κωφοὺς 
ποιεῖ ἀκούειν καὶ ἀλάλους λαλεῖ». 

ΥΠ. 
Βαἀθηίιις αυαίθαος πο], Οβίθπίυτη οοε]θείο τοουθαίατ. Ἐ ογπιθηίατα 
ΒΊιΑΙΒΕΘΟΣΗΙΗ, Όπθοις Ἡομεαῖάβο. «πάιοία ἆφθ ΟἨπβίο, (Οα]αηὶ- 

ἐδέαπι Ολτῖρα οὗ θοοίθίοσυπ 6]1β ηθοθθδΙζ88. 

] Ἐν ἐκεύαις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ μὴ 
ἐχόντων τί φάγωσι», προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητᾶς λέγει αὐτοῖς 

2 3 Σπλαγχρζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλο», ὅτι ἤδη ἡμέραι ερεῖς προσµέρου- 
ὃ σιν καὶ οὖν ἔχουσιν τέ φάγωσι». ὃ καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νή- 

στεις δὲ οἶκον αὐτῶν, ἐκλνθήσορται ἐν τῇ ὁδφ᾿ καΐ τινες αὐτῶν 
4 ἀπὸ µακρόθεν εἰσέν. 4 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 

ὅτι πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπὶ ἑρη- 
ὅ μίας; ὃὅ καὶ ἠρώτα αὐτούς Πόσους ἔχετο ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν 
6 Ἑπτάα. καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλφ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 

λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ ἕνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλφ. 

Ἱ Ἰκαὶ εἶχαν ἰἠθύδια ὀλίγα. καὶ εὐλογήσας εἶπεν παρατιθέναι καὶ 
αὐτά. ὃἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησα», καὶ ἦραν περισσεύµατα 

Φ κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδαο. Ὁἦσαν δὲ ὥς τετρακισχίλιοι καὶ 
ἀπέλυσεν αὐτούς. 

οο 

29. τὸ δαιµόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου 30. εὖρε τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθὸς 
καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης ο]. Τύρου καὶ Σιδῶνος 
ἦλθε πρός δλ. μογιλάλο» 36. καὶ εὐθέως διηνοίχθησαν 9θ. λέγωσιν; 
εἴπωσιν ... αὐτὸς αὐτοῖς ... 0589 αὐτοὶ 3]. τοὺς ἀλάλους 

ΥΠ. |. πάλιν πολλοῦ: παμπόλλου ... προσκαλεσάµεκος ὁ ]ησοῦς 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 2. ἡμέρας ... προσμένουσί μου ὃ καζ τινες» 

τινὲς γάρ ... 9µι ἀπό ... εἶσίν: ς ἥκασε, «9 ἤκουσι ᾱ. Οἱ ὅτι ὅ. ἔπη- 
ρώτα ε.» εἶπον 6. παρήγγειλε... παραθῶσι ἸΊ. εἶχον... παραθεῖναι 
9, ἦσαν δὲ οἱ φαγόντες 

πιᾳ5, 
29. 

πι 15, 
32-28. 



μι τα, 

ΜΛλΒΕ. 8, 10. --- 90. πι 

Καὶ εὐθὺς υὀμβὰρ εἷς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 10 
ᾖλθο εἧ τὰ µέρη αλμανουδά. 1 καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι 14 
καὶ ἠρξαντο συνζητεῦν αὐτῷ, ζητοῦντας παρ αὐτοῦ σηµεῖον ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ, πειράζοντας αὐτόν. 13 καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύ- 12 
ματι αὐτοῦ λέγει Τί ἡ 7ονδὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον; ἁμὴν λόγω ὁμῖν 
εἰ δοθήσεται τῇ 15νεᾷ ταύτῃ σημείο». 15 καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλι 19 

ἐρβὰρ ἀπῆλθεν εἷς εὺ πέραν. 14 Καὶ ἐπιλάθοντο λαβεῖν ἄρτους, 14 
«καὶ εἰ μὴ ἕνα -ἄρτον οὔκ εἶχο» μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίφ. 15 καὶ 15 
διοστέλλοτο αὐτοῖς λόγω» Ὁρᾶτε βλάπετε ἀπὸ τῆς ζόμης τῶν ὧα- 
θισαίων καὶ τῆς ζόμης Ἡρώδου, 18 καὶ διελογίζορτο πτρὸς ἀλλή- 16 
λους ὅτι ἄρτους οὖν ἔχουσιν. 1ἷ καὶ γοὺς λέγει αὐτοῖς Τί δια- 11 
λογίζεσθαε ὅτι ἄρτους οὔκ ἔχοτε; οὕπω νοεῖτο οὐδὲ συνίοτε; 
πεπορωμµένην ὄχετε τὴ» καρδία» ὑμῶν; 189 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ 18 
βλέπετε καὶ τα ἔχοντες οὖκ ἀκούετε καὶ οὐ μ»ηµονεύστε; 19 ὅτε 19 
τοὺς πέντε ἅἄρτους ἔκλασα ολ τοὺς πδρτακισχιλέους, πόσους 
κοφίνουρ κλασμάτων πλήρεις ἄρατε; λέγονσιν αὐτῷ 4ώδεκα. 
20 ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἷς τοὺς τετρακισχιλίους, πύσων σπυρίδω» 20 
πληρώματα κλασμάτων» ἤρατε; καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἑπτά. 34 καὶ οι 
ὄλεγεν αὐτοῖς Οὕπω συνίατε; 

Καὶ ἔρχονται εἰ; Βηθσαϊδάν. καὶ φόρουσι αὐτῷ ευφλό», 22 
καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἄψηξαι. 38 καὶ ἐπιλαβόμενος 25 
τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώµης, καὶ πτύ- 
σας εἷς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα 
αὐτόν Εί τι βλέπεις; 34 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἂν-2έ 
θρώπους, ὅτι ὦρ δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 35 εἶτα πάλυ 25 
ἔθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ διέβλεψεν καὶ 
ἀπεκατέστη, καὶ ὀνέβλεπον τηλαν]ῶρ ἅπαρτα. 26 καὶ ἀπέστειλεν 20 
αὐτὸ» εἰς οἶκο» αὐτοῦ λέγων Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλότο. 

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ̓ ]ησοῦς καὶ οἱ μαθησαὶ αὐτοῦ, εἷς τὰς κώμας 27 
Καισαρείας τῇο Φιλίππου. καὶ ἐν τῇ ὁδφ ἐπηρώτα τοὺς µαθη- 
τὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς Τέα -μο λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 
28 οὗ. δὲ εἶπαν αὐτῷ λάγοντες ὅτι Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, καὶ 28 
ἄλλοι Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι εἷς τῶν προφητῶν. 39 καὶ αὐτὸς 29 
ἐπηρώτα αὐτούς Ὑμεῖς δὲ τα με λέγοτε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ 
Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστός». 0 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 30 

10. εὐθέως 141. συξητεῖν 12. σημεῖον ἐπιξητε 19. ἐμβὰς πάλιν εἰς 
τὸ πλοῖον 16. πρὸς ἀλλήλους λέγοντες . : ἔχομεν 17. γνοὺς ὁ ̓ }ησοῦς 

. ἔτι πεπωρωμένην 19. πλήρεις κλασμάτων ἤρατε 20. καὶ 1έγουσιν 
αὐτῷ: οἱ δὲ εἶπον 24. Οὕπως Πῶς οὐ 22. ἔρχεταν 29. ἐξήγαγεν αὖ- 
τόν ... βλέπει 2Α. ςὃ (που ς) ἀνθρώπους ὡς δένδρα περιπἀτοῦντας 
25. ἐπέθηκε .ο9 διάβλεψεν: ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέφαι ... ἄποκατε- 
σεώθη ... ἐνέβλεψε ... ἅπαντας 326. τὸν οἶκον ... θάᾶ ἵπ Απο μηδὲ 
εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμη 28. εἶπαν: ἀπεκρίθησαν ... 0π4 αὐτῷ λέγοντες 
ὅτι.... ὅτι εἷςι ἵνα 39. ἐπηρώτα αὐτούς: λέγει αὐτοῖς ... ἀποκρι- 
θεὶς δέ 



η». | Μλλη6. 8, 41. ---9, 6. 

81 να μηδονὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. δὲ Καὶ ἤρξατο διδάσκει αὐτοὺς Μ' 14, 
ὅτι δεῖ τὸν νἱὸν 1οῦ ἀνθράπου πολλὰ παῦθοῖν' καὶ «ἀποδονιμα- ὃς 3, ο. 

σθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιθρέων καὶ τῶν 7θαμ- 
μασέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ τρεῖρ ἡμέρας ἀνασεῆναε, 

32 52 καὶ παθῥησίᾳ τὸν λόγο» ἐλάλει. καὶ προσλαβόμερος ὁ Πέτρος 
38 αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾶρ αὐτῷ. 35 ὁ δὲ ἐπισεραφεὶρ καὶ ἐδὼν τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν Πέερῳ καὶ λέγει Ὕπαγε ὀπίσω µου, 
σατὰνᾶ, ὅτι οὗ φρονεῖς τὼ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 

34 84 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖ µαθηταῖς αὐτοῦ Κι 15, 
εἶπεν αὐτοῖς Ὅσειρ θέλει ὀπίσω μου ἀμολουθεῖν, ἀπαρρησάσθω ἴες 
ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν στανρὸ» αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

35 55 ὃ ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχή» αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήρ' ὃς Νι νεος 
δ ἄν ἀπολέσει τῆν ἑαυτοῦ ψυχἠν ὄνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ ἐὐαγγελέου, 

86 σώσει αὐτήν. ὃθᾳί γὰρ ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν 
37 κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχῆ» αὐτοῦ; ὃττί 1ὰρ ἀντάλ- 
38 λαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃ8 ὃ ὃς }ὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ μὲ καὶ τοὺς δν ος 

ἡμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀφθρώπου ἐπαισχυνθήσοται αὐτόν, ὅταν ζλθι ἐν τῇ 

1 δόξι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. αχ.) Σκαὶ 
ἔλεγεν αὐτοῖς “μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσώ τινεο ὧδε τῶν ἑστηκότων 

:. οἴτωεςρ οὐ μὴ γεύσωνται Θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θερῦ ἑληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

ΙΧ. 
Τπαπββριταξίο; Εἰίαββ. ΟἨσίφίπβ βαπαύ ἀαθπιοπίβουπα ποΏ ββηβύαπῃ ϐῦ 
βροβίο[β. Μθβεῖβθ πιοτὶοπάαπι 9886. Τϊβοίρα]ογαπα απωὈΙο οὐ ΙΠ{ΑΠ6. 

ΟΕ οπείοπαπι ρθτίομ]Α; θθΗίατα 1ρηϊς. 

9 2 Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ ̓ ]ησοῦς τὸν Πέτρον πι ττ, 
καὶ τὸν ]άκωβον καὶ ᾽]ωάννην, καὶ ἀναφέραι αὐτοὺς αἲς ὄρος ια ὃ, 
ὑψηλὸν κατ ἰδίαν µόνους, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν ' .. 

«ὃ Ἀκαὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα να- 
4 φεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 καὶ ὤφθη αὐτοῖς 
6 ἨἩλίας σὺν Μωυσῇ , καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ. ὅ καὶ 

ἀποκριθεὶς ᾱ Πέτρος λέγει τῷ ᾽᾿]ησοῦ Ῥαββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς 
ὧδε εἶναι, καὶ ποιῄσωμον τρεῖς σκηνάς , σοὶ µίαν καὶ Μωυσῇ 

6 µίαν καὶ ἩἨλίᾳ µία». θΘοῦ γὰρ ἴδει τί ἀποκριθῇ' ἄκφοβοι γὰρ 

31. ὑπό: ἀπό ... Οἵι τῶν βθοαπᾶυπα 80 (θείίαπι ὅδ. αὐτὸν ὁ Πέτρος 
ὧν. τῷ Πέτρῳ .. . καὲ λέγει: λέγων ῥ94. ἀκολουθ εἴν ο ἐλθεῖν 36. γὰρ 
ἐάν: γὰρ ἄν ... ὃς ὃ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ... οὗτος σώσει 
αὐτήν 90. ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ ... καὶ ἑημιωθῇ ὃ]. τἰ 
γάρ: ἤ τί δώσει ἄνθρωπος 38, γὰρ ἑάνι γὰρ ἄν 

ΙΧ. 1. τινες τῶν ὧδε ἔστ. 9. μεθ' ἡμέρας . .. τὸν Ἰωάννην 3. ἐγέ- 
πετα ... λευκὰ λίαν ὡς χιών ... ΟΠ οὕτως 4. Ἠλίας... Μωσεξ ὄ, σκη- 
νὰς τρεῖς ... ᾷωσεῖ ... Ἠλᾳ ϐ. ἀποκριθῇ: λαλήσῃ ... ἦσαν γᾷρ 
ἔκφοβουν 



ΜΛΗ 6. 9, 7. ποπ οὗ, 7ὸ 

ἐ]ένορτο. 7 καὶ ἀγένατο εφέλη ὀπισκιάξουσα αὐτοῖς, καὶ ἦλθεν 7 
τι φωνὴ ἐκ τῆς γεφέλης Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μον ὁ ἀγαπητός, ἀκούστε 

αὐτοῦ. ὃ καὶ ἐξάπινα περιῤλεψάμονοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ 8 
κ... σὺν ]ησοῦν µόνον μεθ ἑαυτῶν. ὃ Καταβανμόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ 9 

(95,51.) τοῦ ὅὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἆ εἶδον διηγήσωνται, ο 
μή ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀρθρῶπου ἐκ φεκρῶν ἀναστῇ. 190 καὶ τὸν λό- 10 
Ίον ἐκράτησα» πρὸς ἑαυτοὺς συνζητοῦντες τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῆναι. 14 καὶ ἐπηρώίων αὐτὸν λέγοντερ Ὅτι λέγουσιν οἱ 44 

εχαις,Σ. γθαμματεῖο ὅτι λίαν δεῖ ἀλθεῖν πρῶτον; '1ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς 12 
Ἡλίας ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα καὶ πῶς γέγραπται 
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπον ὕα πολλὰ πάθι καὶ ἐξουδενηθῇ; 
15 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλίας ἐλήλνθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ 15 
ὅσα ἤθελο», καθὼς γέγραπται ἐπ αὐτόν. 

μι τη, Καὶ ἑλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺ» περὶ 14 
ας», αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας αὐτοῖο. 15 καὶ εὐθὺς πᾶς 15 

ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν, καὶ προστρέχοντες ἠσπά- 
ζοντο αὐτόν. 1δκαὶ ἐπηρώτησεν αὐτούρ Τί συνξητεῖτα πρὸς 16 
αὐτούς; 11 καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου «4ιδάσκαλε, 11 
Ἡ ὃν υἱό ὃς σέ ἔ ὅμα ἄλαλον. 18 καὶ ἤνεγκα τὸν υἱὸν µου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ὅλαλον και 15 
ὅπου ἐάν αὐτὸν καταλάβη, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει 
τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται' καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἕνα 
αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 19όὁ δὲ ἀποκριθαίς αὐτοῖς 19 
λέγει 9 γενεὰ ἄπιοτος, ἕως πότα πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε 
ἀνέξομαι ὑμῶν: φέρετε αὐτὸν πρὸς µέ. 30 καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 20 
πρὸς αὐτόν ᾽ καὶ ἰδὼν αὐτόν, τὸ πνεῦμα εὐθὺς ἑσπάραξαεν αὐτόν, 
καὶ πεσὼν ἀπὶ τῇο γῆς ἐκυλίτο ἀφρίων. 34 καὶ ἐπηρώτησεν 24 
τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος χρόνος ἐσεὶν ὡς τοῦτο 7έγονεν αὐτῷ; 
ὁ δὲ εἶπεν Ἐκ παιδιόθεν' Ἄ2καὶ πολλάκις καὶ οἱ; πῦρ αὐτὸν 22 
ἔβαλεν καὶ οὖς ὕδατα, ὥα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἆλλ εἴ τι δύνῃ, βοή- 
Θησον ἡμῶν σπλα)χνισθεὶς ἐφ ἡμᾶς. 325 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦρ εἶπεν αὐτῷ 25 
τὸ Εὲ δύνῃ; πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 33 εὐθὺς κράξας ὁ 24 
πατὴρ τοῦ παιδίου ἔὄλεγεν Πιστεύω) βοήθαι µου τῇ ἀπιστίᾳ. 
25 (δὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἀπισυντρέχει ὄχλος, ὀποτίμησεν τῷ πνεύ- 2ὔ 
ματι σῷ ἀκαθάρσφ λόγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν προῦμα, 
ἐγὼ ἐπιτάσσω σου, ὄξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 

7. λέγουσα Οὗτος ... αὐτοῦ ἀκούετε 9. διηγήσωνται ἃ ἅ εὖδον 10. συ- 
ζητοῦντες 141. Ἠλίαν 12. ἔφη: ἀποκριθς εἶπεν ... Ἠλίας μέν... 
ἀποκαθιστᾷ . .Ξρυιωνοή 19. Ἠλίας . :ἠθέλησαν 14. συζητοῦν- 
τας Ί0. εὐθίως . . ἰδὼν αὐτον ἐξκθαμβήθη, 10. αυτούς: τοὺς γραµµα- 

εεῖς ... πρὸς αὑτούς 17. -ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε 18. ἑάν; 
ἄν ... τοὺς ὀδόντας αὑτοῦ ... εἶπον 19. αὐτοῖς: αὐτῷ 0. εὐθέως 
τὸ πνεῦμα 91. Ἐκ παιδιόθεν; ΗΠαιδιόθεν 22. αὐτὸν καὶ εἷς πὺρ ἕβαλε 
καὲ εἰς ὕδατα ... δύνασαι 93. Τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι 24. εὐθύς: 
καὲ εὐθέως ο... μιτὰ ῥακρύων ἔλεγε' Πιστεύω, κύριε 26. Τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅλαλον καὶ κωφόν ... σαι ἐπιαάσσω 



74 ΜΑΛΟ. 9, 20. -- 45. 

26 39 καὶ κράξαρ καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο «ὥσεὶ 
2] νεκρός, ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
26 κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. 389 καὶ 

εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκο», οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ ἐδίαν ἐπηρώ- 
΄θτων αὐτόν Ὅτι' ἡμεῖρ οὐκ ἠδυνήθημον ἐκβαλεῦν αὐτό; 39 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖρ Τοὔτο «ὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ὀξελθεῖν εἰ μὴ ἐν 
προσενχῇ. 

30 Κάκεῖθεν ἐξελθόντερ παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ κι ιτ 
34 οὐκ ήθελεν ἵνα τις γνοῖ". 34 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς µαθητὰς αὐτοῦ 1ο», 

καὶ ὄλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς 

32 μετὰ τροῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 33 οἱ δὲ ἠ]γνόουν τεὺ ῥῆμα, καὶ 
ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτήῆσαι. 

3 Καὶ ἦλθον εἰ Καφαρναούμ. καὶ ὃν εῇ οὐία γενόμενος νεν, 
34 ἐπηρωῶτα αὐτούς Τί ἐν τῇ ὁδῷ διελογίζεσθε; δ4 οἱ δὲ ὁσιώπων' µια. 
3ὅ πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ εί μείζων. δὺ καὶ 

καθίσας ἐφώνησε» τοὺς δώδεκα καὶ λέγδι αὐτοῖς Εἴ εις θέλει ιο, ο. 
36 πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 36 καὶ : 

λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶ», καὶ ἐναγκαλισάμε- 
3Ίνος αὐτὸ εἶπον αὐτοῖς δ1 Ὃς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίω» δέξη- πι ι9,εο, 

ται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται, οὐκ ο 
38 ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. 395 Ἔφη αὐτῷ ὁ ̓ Σωάννης 

λέγων 4ιδάσκαλα, εἴδομέν τινα ἐν τῷ ὀνύματί σου ἐκβάλλονσα ιε,εο.. 
30 δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολονθεῖ ἡμῖν, καὶ ἐκαλύομεν αὐτόν. ὃ9 ὁ δὲ 

᾿]ησοῦς εἶπεν Μὴ κωλύετο αὐτόν οὐδεὶς γάρ ὀἔσειν ὃς ποιῆσει 
δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματέ µου καὶ δυνήσεται ταχὺ κανολογῆσαί µο᾽ 

40 44 30 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστίν. 4ἱ ὃς γὰρ ἂν νιιο, ε.. 
ποτίση ὑμᾶς ποτήθιον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χρισεοῦ ἐστέ, ἁμην 

42 λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσαι τὺρ μισθὸν αὐτοῦ. 42 Καὶ ὃς ἂν Ἁ τὸν 
σκανδαλίσῃ ὄνα τῶν μικρῶν τῶν πίστιν ἐχόντω», καλόν έστιν το τὸ 
αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸρ περὶ τὸν τράχηλο» αὖ- 

49 τοῦ καὶ βέβληται εἰ τὴν θάλασσαν. 39 καὶ ἑὰν σκανδαλίζῃ σ8 κι: 5ο. 
ᾗ χδίρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν' καλόν ἐστιν σα κυλλὸν εἰσελθεῖν 
εἰ τὴν ζωή», ἢ τὰς δύο χεῖραςρ ὄχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γόεννα», 

45 εἧ τὸ πῦρ τὸ ὤσβεστον. 45 καὶ ὁὰν ὁ πούς σου σκανδαλίῃ σε, 

ν 

20. κράξα»... σπαράξαν αὐτόν... τοὺς πολλούς: ΟΠι τούς 268. ἐπηρώ- 
των αὐτὸν καὶ ἰδίαν 29. αάά ἵπ Ώηθ καὶ νηστείῳ ὅθ. καὶ ἐκεῖθεν... 
γνῷ δΊ. τῇ ερίτῃ ἡμέρᾳρ ᾖ3δ. ἦλθεν ... Καπερναούμ ... πρὸς ὅαυ- 
τοὺς δμλογίζεσθε 31. Ὃς ἑάν Ὦϊδ... δέχηταις ὀέξηται 38. Ἔφη 
αὐτῷ: ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ... 6 (Ώ0ς 9) ΟΠ ἐν ... ἐκωλύσαμεν ... 
αάά ἵη Άπθ ὅτι οὐκ ἆκολουθεῦ ἡμῖν ΑἲὈ. ς(ποηΏ 9) ὑμῶν ο 4. ἐν 
τῷ ὀνόμαωτέ µου ὅτε ... ΟΠΠ ὅτι θθ0ηπάµπΠι ... ἀπολέσῃ 4. πἰστιν 
ἐχόνεωρ; πιστευόντων εἷς ἐμό .. . µύλος ὀφικιός: λίθος µυλικός ἆδ. κα- 
Λόν σοι ἐστί.. . εἷς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν {. Ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 
τεελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννταν, 
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ἀπύκοψον αὐτόν' καλόν ἐστί σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, 
ἢ τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 47 καὶ ἐὰν «7 

Μις, 39.ὁ ὀφθαλμόςρ σον σκανδαλίῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν καλόν ἐστί σα 
΄ µονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλεία» τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλ- 

μοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς έδννα», 348 ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ 48 
"Ἐ. 56, τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 49 πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, {9 

«τες, 19. καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται. 60 καλὸν τὸ ἅλας ὁὰν δὲ τὸ 50 
μες τὰ ἅλας ἄραλον Ἰένηται, ἐν τίι αὐτὸ ἀρτύσετε; ἔχετο ἐν ἑαντοῖς 

ἆλα, καὶ εηνεύστε ἐν ἀλλήλοις. 

Χ. 

Ἡθεροπεῖο ἆθ τεριάϊῖο. 1π/αηΐθς αἀπαβεῖ,. οανοπῖς ἀἶνθος ἁῑνιρια- 
ταταφαθ Ροτίου]α. Τἱεοϊρι]οσαπι ρτγαθπιία. ἸΜθβεῖαθ ΠΙΟΣ. Απτηζιιο 

βΗοσαπι ΖεῬοββθί. Βατήπιθεας ο8θοΟὰ8. 

Ὄι αι Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται αἷς τὰ ὅρια τῇς Ιουδαίας καὶ 4 
πέρα» τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, 
καὶ ὧς οεἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούο. 3 καὶ προσελθόντες 3 
«ναρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῖσαι, 
πδιράζοντες αὐτόν. ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν ἐνε- ὃ 

λα. «πείλατο Μωυσῆς ; ;. 4 οἱ δὲ εἶπαν Ἔπάτρεψεν Μωνυσῆς βιβλίον 4 
᾿ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 5 ὁ δὲ ἼἸησοῦς εἶπεν αὐτοῖρ 1 
Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν. ὑμῶν ἔγραψον ὑμῖν τὴν ὀντολὴν ταύτῃ». 

«νο ἆ ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ θῆλν ἐποίησεν αὐτούς' 7 ἔνεκεν ϐ Ἱ 
τούτον καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, 
Βκαὶ ἔσονται οἱ δύο εἷς σάρκα µίαν ὥστε οὐχέτι εἰσὶν δύο ἀλλά 8 
μία σάρξ. 9ὸ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξον, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 9 
10 καὶ εἰς τὴν οὐέαν πάλιν οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων 10 

Μι 5, 22. αὐτόν. 14 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν Τνραΐκα αὐτοῦ 14 

., καὶ Ἰαμήσῃ ἄλλη» } μοιχᾶσαι ἐπ αὐτήν' 32 καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολν- 12 
σασα σὺν ἄνδρα αὐτῆς Ἰαμήσῃ ἄλλο», μοιχᾶται, 

μι 13, Καὶ προσέφερο» αὐτῷ παιδία ἵνα ἄψηται αὐτῶν" οἱ δὲ μα. 19 
παν ὃηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσι». 14 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἠγα- 14 

νάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς "άφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς μέ, 
μὴ καλύδτε αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 
16 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλεία» τοῦ Θεοῦ ὧς 15 

4ὔ. ἐστί σοι... Δ4ᾷ ἵΏ ἄπο ες τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον ἀθ. Ὅπου ὁ σκώ- 
2ηξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυταν, 4]. καλόν σοι ἐστί 
».« εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός 50. ἅλα: ἅλας 

Χ. 1. Κάκεῖθεν ... καὶ πέραν: διὰ τοῦ πέραν 2. οἱ Φαρισαξοι 
ἐπηρώτησαν ὃ. Μωσῆς 4. εἶπον" Μωσῆς ἔπέτρεψε δ. ὁ δὲ Ἰήσοῦς: 
χοαὺ ἀποκριθεὶς ὁ Ἴησοῦς ϐ. αάά ἵη Ώηπο ὁ Θεός ᾖἹ. αἀά ἵπ πο παὺ 

προσκολ]η θήσεται πρὺς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 10. ἐν τῇ οὐκίᾳ. .. οἱ µα- 
θηταὶ αὐτοῦ -περὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν 102. καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ γαμηθῇ ἅλλῳ 14. καὶ µή 
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Ίθ παιδίον, οὐ μῇ αἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ 
κατευλόγει, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ) αὐτά. 

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν. εἷς καὶ 
γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν 4{ιδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποῄῄσω | 

18 ίνα ζωήν αἰώνιον κληροροµήσω; 15ὸ δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί 
49 µε λέγει ἀγαθόν; οὐδεῖς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. 19 τὰς ἔντο- 

λὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλάψτς, μὴ ψευδο- 
µαρτυρήσῃς , μῇ ἀποστερήσῃς, τίµα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μη; 

20 τέρα. 20 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ «4ιδάσκαλε, ταῦτα πάντα 
21 ἐφυλαξάμην ἐκ νεύτητός µου. 34 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ 

ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν σα ὑστερεῖ ὕπαγε ῦσα ἔχειο 
πῶλησον καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἓν οὐρανῷ, καὶ 

2ὁ δεῦρο ἀκολούθει µοι ἄρας τὸν σταυρό». 22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ 
τῷ λόγφ ἀπῆλθαεν λνυπούμενος. ἦν }ὰρ ἔχων κπτήµατα πολλά. 

25 38 καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿]ησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Πῶς 
δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἷς τὴν βασιλεία» τοῦ θεοῦ 

94 εἰσελεύσονται. 34 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖρ λόγοι αὐ- 
τοῦ" ὁ δὲ ᾿Ἡσοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Ἰέχνα, πῶς 

δύσκολόν ἐστιν τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήµασιν εἰς τὴν βασιλείαν 
25 τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 35 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάµηλον διὰ τῆς τρυ- 

" μαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῦν ἢ πλούσιον εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ 
26 θεοῦ εἰσελθεῖν. 39 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς 
2] ἑαυτούς Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 327 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς 

λέγει Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἆλλ οὗ παρὰ θΘεῷ πάντα 
8 γὰρ δυνατά ἐστιν παρὰ τῷ θΘεῷ. 35Ἠρξατο λέγειν ὁ Πέτρος 

αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. 
20 29 ἔφη ὁ Ἴησοῦς μὴν λέγω ὑμῖν ̓ οὐδείᾳ ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν 
ῆ ἀδελφοὺς ῇ ἀδελφὰς ᾗ μητέρα ἢ πατέρα ᾗ τέκνα ἢ ἀγροὺς 

80 ἔρεκεν ἐμοῦ καὶ ὄνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 50 ἐὰν μὴ λάβη ἑκατον- 
ταπλασίονα νῦν ὃν τῷ καιρῷ τούτῳ οὐὗιας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 

ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶ», καὶ 
31 ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένφ ζωὴν αἰώνιον. δί πολλοὶ δὲ ἔσονται 

πρῶτοι ἔσχατοι καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι. 
32 σαν δὲ ἐν τῇ ὁδφ ἀναβαίνοντες εἷς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν Νι 

προάγω» αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο καὶ ἀκολουθοῦντες 

"ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς 
35 λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συµβαύειν, 35 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαύομερ εἷς 

Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρ- 
χιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θα- 

10. τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ) αὐτὰ ηὐλόγει αὐτά 231. Ἕν σοι... τοῖς πτωχοῖς 
24. ἐπὶ τοῖς χρήµασιω 27. ἐμβλέψας δὲ... παρὰ τῷ Φεῷ 28. Καὶ 
ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν ... ἠκολουθήσαμεν 29. ἔφη ὁ Ἰησοῦς: ἄπο- 
κρυθ εἰς δὲ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν ... ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναΐκα ... 011 
ἔνεκεν σθουπἆ σπα 
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νάτφ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, 8 καὶ ἐμπαίξου- 34 
σι αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ 
ἀποκτενοῦσι αὐτόν , καὶ μετὰ πρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 

Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿]άκωβος καὶ ᾿]ωάννης υἱοὶ 'Ζ6βε- δ5 
δαίου λέγοντες αὐτῷ «4ιδάσκαλα, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰήσωμέν 
σα ποιῇσῃς ἡμῖν. 6όὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί θέλετέ µε ποιῆσαι 50 
ὑμῖν; 37 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ 4ὸς ἡμῖν ὕα εἷς σον ἐκ δεξιῶν καὶ 57 
εἷς ἐξ ἀριστερῶν καθίσωµεν ἐν τῇ δόξι σου. 38 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 58 
εἶπεν αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριο» 
ὃ ἐγὼ πίύω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι; 58 οἱ 39 
δὲ εἶπαν αὐτῷ «{υνάμεθα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Τὸ ποτή- 
ριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίομαι 
βαπτισθήσεσθε’ 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν µου ἢ ἐξ εὐωνύμων 46 
οὐκ ὅστιν ἐμὸν δοῦναι, ἆλλ οἷς ἠτοίμασται. 43 καὶ ἀκούσαντες 4ἳ 
οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγαναντεῦ περὶ ᾿]ακώβου καὶ Ἰωάννου. 42 καὶ 42 
προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς Οἴδατο ὅτι οἱ 
δοκοῦρτες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσι αυτῶν καὶ οἱ µε- 
γάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 35 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν 43 

ὑμῖν ἀλλ ὃς ἐὰν Θέλῃ γενέσθαι µέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διᾶ- 
κονος, “4 καὶ ὃς ἐὰν 98η ὑμῶν γενέσθαι πρώτος, ἔσται πάντων {4 
δοῦλος. 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ᾖλθεν διακονη- 4ὔ 
θῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴ» αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 

πολλώ». 
Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱοριχά. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ 46 

Ἱεριχὼ καὶ τῶν μαθητών αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἑκαροῦ ὁ υἱὸς Τιμαίου 
Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 41 καὶ {7 

ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Λαζαρη»ός ἐστι», ἤρξατο κράζειν καὶ 
λέγειν Ὁ υἱὸς «4{αυὶδ Ἰησοῦ ; ἐλέησόν µε. 48 καὶ ὀποτίμων αὐτῷ 48 
πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ᾿ ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υὲ 4ανιδ, 
ἐλέησόν µε. 49 καὶ στὰς ὁ Ἴησοῦρ εἶπεν Φωνῄσατε αὐτόν. καὶ 19 
φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν. λάγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. 

δ0ῥ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀραπηδήσαρ ἦλθαν πρὸς 50 

τὸν ᾿Ιησοῦν. δἱ καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ ᾿}ησοῦς εἶπεν Τί θέλεις δΙ 

ποιήσω σοι; ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέφω. 
δ2 ὁ δὲ ᾿Γησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέ» σε. καὶ δ2 
εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδφ. 

54. καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσόυσιν αὐτῷ ..9 τῃ τρίτη ἡμέρᾳ 

3δ. οἱ υἱοέ.. . οι αὐτῷ βοοιπάνπι. . ΟΠ σε 260. ποιῆσαί µε 37. εὐ- 

πον ... ἐκ δεξιῶν σου ... ἐξ ἀριστερῶν: ἐξ εὐωνύμων σου 38. ἤ: καί 

39. εἶπον... Τὸ μὲν ποτήριον 40. ἢ ἐξ; καὶ ἐξ... εὐωνύμων µου 49. ὁ 

δὲ ᾿ησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτούς τρ. οὕτω. .» ἐστιν: ἔσται ... διά- 
κονος ὑμῶν 44, ὃς ἑάν; ὃς ἄν 4θ. οτι ὁ.. . ὁ τυφλός ... προσαἰίτης: 

προσαιτῶν Ροεύ ὁδόν ΑΤ. Ναζωραῖος 40. εἶπιν αὐτὸν φωνη θῆναι ο. 
ἔγειραι δ0. ἁναπηδήσας” ἀναστάς 61. λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς... Ῥαβ- 
βονέὲ ϐὄδ. εὐθέως ... ἠκολούθει τῷ ᾿Γησοῦ 
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Χ]. 

Βοἰθπιπῖς Ιηργθββίο. Ιπιργθοβίίο Ποιβ,. Ῥιγραίίο ἑοπιρ]. Ὦο βἀ9. 
Ρτθοῖδις οἱ Ρ]αοβ]]ίαίθ. Ώο Ώαρίίθπισό ο ολαηπίφ. 

] Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἶς Ἱεροσόλυμα, εἰς Βηθφαγῇ καὶ Βη- Μι 1, 
θαρίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλαι δύο τῶν μαθητών ἓς 19, 

3 αὐτοῦ 2 καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμη» τὴν κατέναντι 1ο 13, 
ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εὐσπορενόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδε- 
µένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικερ᾿ λύσατε αὐτὸν καὶ 

9 φέρετο. . ἃ καὶ ἐν τις ὑμῖν εἶπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε Ὁ κύ- 
4 ῥιορ αὐτοῦ χρεία» ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλαι ὧδε. 4 μαὶ 

ἀπῆλθον καὶ εὗρο» πῶλον δεδεµένον πρὸς θύραν ξω ἐπὶ τοῦ 
6 ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. ὃ καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 
ϐ ἄὄλεγον αὐτοῖς Τί ποιεῖτα λύοντες τὺν πῶλον; δοἱ δὲ εἶπον αὐ- 
7 τοῖς καθὼς εἶπεν ὁ ̓ ]ησοῦς' καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. Ἴ καὶ φέρουσιν 

τὸν πῶλον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐπιβάλλονσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια 
8 αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ αὐτόν. 8 καὶ πολλοὶ τὰ ἐμάτια αὐτῶν 

ἔστρωσαν εἰ τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας, κόψαντες ἐκ τῶν 
ϱ ἀγρῶν. Ὁ καὶ οἱ προάγοντερ καὶ οἱ ἀκολουθοῦνεες ἔκραζον 
10 «σαρνά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίον 10 εὐλογη- 

µένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν «{ανίδ, ὡσαννὰ ἐν 
11 τοῖς ὑψίστοιο. 14 Καὶ εἰσῆλθεν εἷς Ἱεροσόλυμα εἰ τὸ ἱδρόν Νιλ, 1. 

καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν 
εἰς Εηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 

1 Καὶ τῇ ἑπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνα- Ἠι αι, 
13 5σεν. 15 καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ µακρόθερ ἔχονσαν φύλλα, ᾖλθεν εἰ 

ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ 
41 φύλλα" ὁ γὰρ καιθὸς οὐκ ἦν σύκων. 14 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

αὐτῇ Μηκέτι εἰ τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶ καρπὸν φάγοι. καὶ 
{κονον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

1ὔ Καὶ ἔρχορται αἱ; Ἱεροσόλυμα. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν Μι 1, 
΄” ἑ 9  λλ 4 λ ” ᾿ 4 . , ο ἵο 19, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς ἀγοράζοντας ἐν, τῷ τς 9, 
ἱερῷ, καὶ τὰς εραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν 

16 πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε», 16 καὶ οὐκ ἤφιεν ὕα 
!Ττις διενέγκη σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 17 καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν 

ΧΙ. 1. Ἱερουσαλήμ 2. εὐθέως.. «λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε 34. Ὅτι 
ὁ κύριος.. «εὐδέως. ..ἀποστελεῖ .. καὶ ἀπῇλθον: ἀπῆλθον δέ .. τὸν 
πῶλον ... πρὸς τὴν θύρα» 0. εἶπεν: ἐνετείλατο ἸΊ. φέρουσιν: ἤγαγον 
... ἐπέβαλον ... ἐπ αὐτόν: ἐπ αὐτῷ 8. καὲ πολλοέ; πολλοί δὲ... 
στοιῤάδας. .. κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν: ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων: καὸ ἐστρών- 
φυον εἰς τὴ» ὁδόν . ἔκραζον ἀέγοντες 10. βασιλεία ἐν ὁ ὀρόματε αυρίου 
41. εἷς Ἱεροσόλυμα ὁ ᾿]ησοῦς καὲ εἰς τό ᾖ19. οπι ἀπό ... εὑρήσει τι 
... οὗ γὰρ ἣν καυρὸς σύκων 14. ἀποκριθεὶς ὁ ὁ Ιησοῦς . . ἐκ σοῦ εἰς 
«ὐν αἰῶνα οὐδείς 15. εἰσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ... Οἵὰ τούς θοαπάυτα 11. 
καὶ ἔλεγεν; λέγων αὐτοῖς ... ἐπόιήσατε 
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Οὐ ]έγραπται ὅτι ὁ οἶκόρ µου οἶκος απροσευχῆς κληθήσεται πᾶ- 
σι τοῖς ἔθνδσιν; ὑμεῖς δὲ πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον λγστῶν. 
1 καὶ ἤκουσα» οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γθαμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς 19 
αὐτὸν ἀπολέσωσιφ' ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος ἔδε- 
πλήσσετο ἐπὶ ο] διδαχῇ αὐτοῦ. 

Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγένοτο, ἐξεπορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 30 καὶ 19 20 
παραπορενόµονοι προὶ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 
31 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λάγει αὐτῷ Ῥαββί, ἴδε ἡ συκῆ ἤ»2ἱ 
κατηράσω ἐξήραρται. 33 καί ἀποκριθεὶρ ὁ ᾿]ησοῦρ λέγδι αὐτοῖς 22 
Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 35 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπι τῷ ὄρει 23 
τούτῳ 4ρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι ὃ λαλεῖ ἤίεται, ἔσται 

2 -” 4 4 νά ϱ ε ον , σ ι .. . αυτφ. “ δια τοῦτο λόγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεὐχεσθε καὶ αἲ 24 
τεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν στή- 26 
κετδ προσευχόµενοι, ἀφίετο αἵ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ 
πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 

Καὶ ἔρχονται πάλιν εἶ; Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἑρῷ περι- 27 
πατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμ- 

- . ς ΄ 98 α ἔλε :.-ὁ / / 
ματεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 28 

ταῦτα ποιεῖο; ἢ τί σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα 
ο 90 ε κα.) { ) -. 2 ε σ ιά 9 

ποιῇς; "ο δὲ ]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Ἐπερωτήσω υμᾶς ἕνα Ά9γο», 2 
καὶ ἀποκρίθητέ µοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξονσίᾳ ταῦτα ποιᾶ. 
80 τὸ βάπτισμα τὸ ᾿ΙἸωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων; ἆπο- 50 
κρίθητέ µοι. 3ἱ καὶ δμλογίζοντο αρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ᾿Εὰν 84 
εἴπωμερ Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ 4ιὰ τί οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ὃ2 ἀλλὰ 32 
εἴπωμεν Εξ ἀρθρώπων; ἐφοβοῦρτο τὸν λαόν ἅπαντες γὰρ εἶχον 
τὸν Ιωάννην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 35 καὶ ἀποκριθέρτες τῷ 35 
Ἰησοῦ λέγουσι Οὐκ οἴδαμεν καὶ ὁ ᾿]ησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ 
ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 

ΧΠ. 
Ῥαταδο]α ἆθ νιηϊζοπίῦας Β1 οοοϊφοτίρας; Ἱαρίς τοραάϊἰαία. Αριίας 
ἆθ ο65βα, τθδυστθοίοπθ, Ῥτϊποἰρδ]ὶ Ρχβθοθρίο, Γανὶάϊς Η1ο, Ἱορίς 

Ῥοσϊίοσαπα απιὈ]ήοπθ οὗ ατασιάς. ἠΜιπαβου]απι νιἀµφθ. 

Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαϊς λαλεῖν 4μπελῶνα ἄνθρω- 1 
πος ὀφύτευσεν, καὶ περιέθηκε» φθαγμὸ» καὶ ὤρνξεν ὑπολήνιον καὶ 
ᾠκοδόμησεν πύργο», καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γδωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 

18. οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς. «ἀπολέσουσιν . πας γάρ: ὅτι πᾶς 
19. ὅτε 20. πρωὺ παραπορενόµενοι 29, οἵι ὁ 35. ἀμὴν γάρ. «πιστεύσῃ 
ὅει ἅ λέγει... δάᾶ 1π Ώπθ ὃ ἐὰν εἴπη 24. ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἲ-- 
εεῖσθε ... λαμβάνετε 2ῦ. στήκητε 20. Εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν 28. λε- 
γουσι»... ᾗς καὶ 29. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀποκριθείς.. . ὑμᾶς νά 90. οσα 
τό αθοππάσπι ὁ1. ἑλογίζοντο ... 4ιὰ τ οὖν 39. ἆλλ ἐάν ... ὅτι ὄν- 
{ως 33. λέγουσι τῷ ]ησοῦ ... ὁ ᾿1ησοῦς ἀποκριθείς 

ΧΠ. 4. λαλεῖν: λέγειν ... ἐφύτευσεν ἄνθρωπος .. . ἐξέδοτο 
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2 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἕνα παρὰ 
ὃ τῶν 7εωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος ' ἃ καὶ λα- 
4 βόντες αὐτὸν ἔδειραν καὶ ἀπέστειλαν κἐνόν. 3 καὶ πάλι ἀπέ- 

στειλεν πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον ' κἀκεῖνον ἐκεφαλαίωσαν καὶ 
ὅ ἠτίμησαν. ὃ καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέχτειναν, καὶ 
6 πολλοὺς ἄλλους, οὓς μὲν δέροντες, οὐό δὲ ἀποκτέννοντερ. 6 ἔτι 

ἕνα αἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν΄ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἔσχατον πρὸς αὐτοὺς 
7 λέγων ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν µου. ᾖ ἐκεῖνο δὲ οἱ γεωργοὶ 

πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος. δεῦτε ἀποντεί- 
6 νωµεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ᾗ κληρονοµία. ἃκαὶ λαβόντες 
Φ ἀπέκτειναν αὐτόν, καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 3 τί 

ποιήσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος: ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς 
10 γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ' ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10 οὐδὲ τὴν Ἰραφὴν 

ταύτην ἀνέγρωτε 4ΐθον ὃν ἀπεδοκίμασα» οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος τν αί8, 
41 ἐγενήθη εἶς κεφαλήν ]ωρίας. 1 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καί 
42 ἐστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 13 καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρα- 

τῇσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ' ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αυτοὺς 
τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

13 Καὶ ἀποστέλλουσῳ πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ νι 1, 
14 τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγφ. 14 καὶ ἐλθόντες »0-.ς. 

λέγουσιν αὐτῷ ιδάσκαλε, οἴδαμεν. ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ µέλοει 
σοι περὶ οὐδενός ' οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπο» ἀνθρώπων, ἀλλ 
ἐπ᾽ ἀληθείαςρ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκει  ἔξεστιν κῆνσον Καί- 

1ὅσαρι δοῦναι ᾗ οὗ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; 15 ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν 
ὑπόκρισι» εἶπεν αὐτοῖς Ἐΐ µε πειράζετε; φέρετά µοι δηνάριον 

16 ἵνα ἴδω. . 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν καὶ λέγει αὐτοῖς Τΐνος ἡᾗ εἰκὼρ αὕτη 
17 καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ Καΐσαρος. 37ὁ δὲ ἸΙησοῦς 

εἶπεν Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καΐσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεφ. 
καὶ ἐθαύμαζον ἐπ᾽ αὐτῷ. 

18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἴἵτινες λέγουσιν Νι 22, 
» ν εὖ ν 5 , » , 49 , 33-53. 

19 ἀναστασι» µη εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγορτες Ἰ" 4ιδάσκαλε, Ίο 20, 
” ” ε ο 9 9 4 3 , , 9 21-38. 

Μωνσῆς εΊραψεν ημῖν Οτι ἑάν τος ἀδελφὸς ἄποθανῃ καὶ κατᾶ- ριαςς 

λίπῃ γυναῖκα καὶ µῆ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
ο) τὴ» Τυραῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ 

ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνῄσκων 
21 οὐκ ἀφῆκεν σπέρµα. 34 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέ- 

2. τοῦ καρποῦ 3. οἱ δὲ λαβόντες 4. λιθοβολήσαντες ἐκεφαλαίωσαν καὲ 
ἀπέστειλαν ἠτιμωμένον 6. καὶ πάλιν ἄλλον... οὕς δἱ8: τοὺς... ἀποκτεί- 
2οντες 6. ἔτι οὔν ἕνα υἱὸν ἔχων ἀγαπητὸν αὑτοῦ ἀπέστειλε καὶ αὐτὸν 
πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον 7. εἶπον πρὸς ἑαυτούς 8. αὐτὸν ἀπέκτειναν -- 
ἐξέβαλον αὐτόν; ΟΠ αὐτόν 09. .. οὖν 14. οἱ δὲ ἐλθόντες 16. εἶπον 
47. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Σησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Απόδοτε τὰ Μαΐσαρος ο... 
ἐθαύμασαν 16. ἐπηρώτησαν 19. Μωσῆς εως Τέκνα μὴ ἀφῇ ... τὴν γΥ’" 
γαΐκα αὐτοῦ 20. σ9 (ηοι ϱ) ἑπτὰ οὖν 
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θανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα ' καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως 134 χᾳὶ οἱ 22 
ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων καὶ ᾗ Τυὴ ἀπέθανον. 
25 ἐν τῇ ἀνασεώσει, ὅταν ἀναστῶσιω, τίνος αὐτῶν ἔσται Τη; 3 
οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 3 ἔφη αὐτοῖς ὁ ὁ Ἰησοῦς οὑο 
διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ δἰδότες τὰρ Ἰθαφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν 
τοῦ Φεοῦ; 35 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσι», οὔτε γαμοῦσιν οὔτε 2ὔ 
γαμίζονται, ἀλλ οἰσὶν ὧρ ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 35 περὶ δὲ 26 

....1,Φ. τῶν φεκρῶ», ὅτι ἀγείρονται, οὐκ ἀγέγνωτα ἐν τῇ βίβλφ Μωυσέως 
ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸὺς λέγων Εγὼ ὁ θεὸς 
"4βραὰμ καὶ θεὺρ ᾿Ισαὰκ καὶ θεὺς ᾿Ιακώβ; 27 οὐκ ἔστιν θεὺς 27 
φεκρῶν ἀλλὰ ζώντων ' πολὺ πλανᾶσθε. 

"ια, Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμµατέω», ἀκούσας αὐτῶν συ»ζη- 26 
(10, φούντω», εἰδῶς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν 

Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 39 ἀπεκρίθη ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι29 
Ῥι, πρώτη ἐστίν "4κουε Ισραήλ, κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστί», 

οιο . 90 καὶ ἀγαπήσεις κύριο» τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῇς καρδίας σου 30 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἠσχύος σου. 54 δευ- 81 
τέρα αὕτη ᾽4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαντό». μείζων τού- 
των ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν ὃλ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς ὃ2 
Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ ἀληθείας εἶπας ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ 
ἔστι ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 39 καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς 33 
καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῇς ἰσχύος καὶ τὸ 
ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν πλεῖὀν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαν- 

μι, τωµάτων καὶ θυσιῶ». δ4 καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς 34 
ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῇς βασιλείας τοῦ 

η Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. ὃδ Καὶ ἀπο- 35 
«ε1 κριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγε» διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ Πῶς λάγουσιν οἱ 

γθαμματεῖς ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός ἐστιν «4αυίδ; 36 αὐτὸς «{ανὶδ 36 
«191. δἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίφῳ Εἶπεν κύριος τῷ κυρίφ µου Κά- 

Θισον ἐκ δεξιῶν µου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν 
ποδῶν σου. 37 αὐτὸς 4ανὶδ λέγει αὐτὸν κύριον, καὶ πόθεν αὐτοῦ 9Ί 
ἐστὶν υἱός; καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. ὃ8 Καὶ ἐν 38 

Μ 43, 6ο. ελ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν 9ε- 
0, 40. 

21. μὴ καταλιπὼν σπέρμα: καὸ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα 22. καὲ οἱ 
ἑπτὰ οὐκ: καὶ ἔλαβον αὐτὴν ος ἑπτὰ, καὶ οὖκ ... ἑσχάτη . α ἀπέθανε 
καὶ ᾗ γυνή 29. ἐν τῇ οὖν 24. καὺ -ἀποκριθ εἰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς 
20. γαμίσαονταν 20. Μωσέως ἐπὶ τῆς βάτον ὡς ... θεός Ὀϊ8: ὁ Θεός 
27. ὁ θεός ... ἀλλὰ Θεὸς ζώντων. ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε 38. συ- 

ζητούνεων ... αὐτοῖς ἀπεκρίθη .. «πρώτη πασῶν ἐντολή 29. ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἀπεκρίθη αὐτῷ ..9 πρώτη ἐστίν: πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν 90. φυχῆς 
σου: αάά καὺ ἐξ ὅλης τῆς ὁ διανοίας σου . . Δάἆ ἵη Ππθ αὕτη πρώτη ἐντολή 
5/1. καὶ δευτέρα ὁμοία αὕτη ἃλ. ὅτι εἷς ἐστι θεός 35. συνέσεως : δάά 
κοαὲ ἐξ ὅλης τῆς. ψυχῆς . . τῶν Θνυσιων 96. αὐτὸς γάρ... ὁ κψριος ος 
Καθου ... ὑποκάτω: ὑποπόδιον 37. αὐτὸς οὖν ... υἱὸς αὐτοῦ ἐστι 

3δ. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὑτοῦ 
Ἀου. Τομ:, ϱἆ, Τί, - 6 



55 ΜλΒἈο. 19, 30. ---18, 1. 

| λόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμρὺο ἐν ταῖς ἀγοραῖς 
39 59 καὶ αρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συραγωγαῖς καὶ πρωτοκλιαίας ἐν 

40 τοῖς δείπνρις 40 οἱ κατέσθοντε; τὰς θἰκίαςρ τῶν χηρών καὶ με 29,14. 

«προφάσει μακρὰ προσευχόµενοι, οὗτοι λήμψονεαι περισσότερο» 

αρῖμο. 
ἀ1 Καὶ καθίσας κ πατέναντι τοῦ }αζοφυλακίου ἐθεώρει πώς ὁ 

ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον᾽ καὶ πολλοὶ πλσέσιοι 
42 ἔβαλλον πρλλά, “2καὶ ἐλθοῦσα µία χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ 
42 δύο, ὅ ἐστιν κοδράντης. 43 καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς 

αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς ἁμὴν λέγῳ ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ πτωχὴ 
πλεῖον πάντων βέβληκεν τῶν βαλλόντων οἱ; τὸ γαξοφνλάκιον 

4444 πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύαντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ ἐκ 
τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον 

᾽αὐτῆς. 

Χ1Π. 

Ἱπέογίέας {θπιρ]ϊ οἱ οἰν]ίαῖδ. Ῥεειιάοσλεϊδία; Ροσῖου]α θὗ ΡΓΟΠΙΙΒΒΙΟΗΘΘ. 
Αάνοηπίυς }αά1οἱβ, 

| Καὶ ἐκπορενομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷν ἐκ 
» ” ) - ρ 3” 4 ῇ 4 4 

τῶν μαθητών αὐτοῦ «4ιδασκαλε, ἰδε ποταποι λίθοι καὶ ποταπαι 
3 ρ Φ 8 2 νὰ { 9 » ο. λ ϕ , 4 ο 

2 οἰκοδομαι. “και ὁ ]ησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τας µθ 
΄ 3 / 2 ὰ 3 [ν ’ 9 4 ς ὰ 9 4 

γαάλας οἰκοδοµαᾶς; οὐ µη ἀφεθῃ λος έπι λιδῳφ, ος οὐ µη κατα- 
8 λυθῇ. ὃ καὶ αθημένον αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι 

τοῦ ἑεροῦ, ἐπηρώτα αὐτὸν κατ ἰδίαν Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ 
α Ἰωάννης καὶ "4νδρέας 4 Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ 
ὅ σημεῖον ὅταν µέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα; δὁ δὲ ᾿]ησοῦς 

6 ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε µή τι ὑμᾶς πλανήσι. ϐὃ πολλοὶ 
- ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἶμι, καὶ πολλοὺς 
Ἰ πλανήσουσιν. ᾖἸ ὅταν δὲ ἀκούετα πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων», 
8 μὴ θροεῖσθε' δεῖ γενέσθαι, ἀλλ οὕπω τὸ τέλος. ὃ ἐγερθήσεται 

γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, ἔσονται σεισμοὶ 
ϱ κατὰ τόπους, ἔσονται λιμοί. 9 ἀρχαὶ ᾠδώων ταῦτα. Βλέπετε δὲ 
' ὑἡμεῖς ἑαυτούς" παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ εἷς συναγω- 

4 4 α » 3 «ς ή Ν ῤ , 
γας δαρήσεσθε και ἐἔπι ἡγεμόνων και βασιλέων σταθησεσθε 

Γε 80, 41. 

Νπιειο, 
11-44, 

1ο 4ἱ, 
11-19. 

10 ἔνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἐθνη 
11 πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 41 καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς 

παραδιδόντες ) μὴ προμεριμνᾶτα τί λαλήσητε, ἀλλ ὃ ἐὰν δοθή 
ὑμῖν ὃν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε' οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λα- 

40. κωτεσθίοντες . .: λήφονται 41. παθίσας ὁ Ἰησοῦς 40. βαλάνεων 
ΧΠΙ. 1. εἷς ἐκ: Οἵὰ ἐκ ῥ. καὶ ὁ ]ησοῦς ἀποκριθεἰς ὃ. ἐπφρώτων 

4. Εἰπέ ... πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι ᾖὅ. ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀπφαριθεὶς 
αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν ϐ. πολλοὶ γάρ Ἰ. ἀκούσητε ... δε γάρ δ. καὶ 
ἔσονται σεισμοὲ κατὰ τόπους, ναὲ ἔσονται λεμοὶ καὲ ταραχαί 9, παραδώ- 
σουσι γὰρ ὑμᾶς ... 69 (ΠΟΠ ς) συναγωγάς' 10. δεῖ πρῶτον Α4. καὶ ὅταν, 
ὅταν δέ... ἀγάγωσιν ... λαλήσητε: θὰ μηδὲ μελετᾶτε 

1ο 12, 
110. 



Πε 11, Ὁ. 

πι 10, 
19-21. 
Ιεδι, 
41-10. 

ειλι, 
11-15. 

Γε αι, 
19-13. 

ει, 
λδτει 

ΝΑΕ6Ο. 19, 12. ω.ἱ 99. 69 

λοῦντες ἀλλὰ εὺ πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ἰ2καὶ παραδώσει ἀδελφὸς 13 
ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται 
τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσονσιν αὐτούς. 19 καὶ ὅσεσθε µι- 19 
σούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομα μον ὁ δὲ ὑπομείνας εἰ 
τέλος, οὗτος σωθήσεσαι. 14 Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγµα τῆς ἐρη ΤΠ 

᾿ μώσεως ἐστηκὸς ὅπον οὐ δεῖ, ὁ ἁναγιώσκων νοείτω ; τότε οἱ 
ἐν τῇ Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 5 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώµατος 15 
μῆ καταβάτω εἰς τὴν οἰχίαν μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς 
οἰκίας αὐτοῦ, 16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸ» μὴ ἐπιστρεψάτω εὔ τὰ 16 
ὀπίσω ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις 17 
καὶ ταῖς θηλαξούσαις ἐν ὀχείναις ταῖς ἡμέραις. 18 προσεύχεσθε 18 
δὲ ἵνα μὴ γέρηται χειμῶνος. 1Θἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 19 
θλίψις, οἷα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς κτίσεως, ἣν ἔκτισεν ὁ 
θεός, ἕως τοῦ νῦν καὶ οὗ μὴ γένηται. 30 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσεν 20 
κύριος τὰς ἡμέρας, οὖν ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς 
ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 3 καὶ εότεβὶ 
ἑάν τις αἴπῃ ὑμῖν Ἴδε ὧδε ὁ Χριστός, ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 
13 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδοπροφῆται καὶ ποιήσουσι» σηµεῖα καὶ 23 
τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶ», εἰ δυνατό», τοὺς ἐκλεκτούς. Ἀδυμεῖς 29 
δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν πάντα. 38 4λλὰ ἐν ἐχείαις ταῖς 24 
ἡμέραιρ μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ᾗ 
σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 35 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονταί ἐκ 25 
τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντερ, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖρ σα- 
λευθήσονται. 26 καὶ τότα ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀρθρώπου. ὀρχό- 26 
µενο» ἐν 2εφέλαις μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης. 31 καὶ τότε 2Ί 
ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπιοννάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς ἐκ τῶν 
τεσσάρων ἀνέμων ἀπ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 29 4πὸ δὲ 98 
τῇς συκῆς μάθετε τὴν παραβολή». ὅταν αὐτῆς ἤδη ὁ κλάδος 
ἁπαλὸς γένηται καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γιώσκεται ὅτι ἐγγὺς τὸ 
θέρυς ἐστίν' 39 οὕτως καὶ ὑμεῖς ὅταν ταῦτα ἴδητε γινόμενα, 29 
γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 39 ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ 30 
μῆ παρελθη ᾗ γενεὰ αὕτη µέχρις οὗ ταῦτα πάντα Ἰόνηται, δ1ύ91 
οὐρανὸς καὶ ἡ }ῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρε- 
«λεύσονται. ὃλ Περὶ δὲ τῆρ ἡμέρας ἐκείνης ῇ τῆς ὥραρ οὐδεὶς 90 
οἶδον, οὐδὲ ἄγγελος ἐν οὐρανῷ οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 
58 βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. 53 

12. αν παραδώσει: παραὀ. δὲ 14. ἐρημώσεως τὸ ὁψθὲν ὑπὸ Φανιῆλ τοῦ. 
προφήτου ... ζ8 ἑστώς, ς ἑστός 45. εἰσελθέτω ᾷραί τι 10. ἀγρόν: 

δἀἁ ὤν 418. γένηταν ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος 19. ἦν: ἧς 20. κύριος 

ἐκολόβωσε 21. ὑμῖν εἴπῃ' 1δοὺ ὧδε ὁ Χριστός: ελ όου ... μὴ πιστεύ- 

σητε 22. φευδόχριστοι καὺ φενδοπροφῆται, καὶ φώσουσι ... .οὲ τοὺς 
ἐκλεκεούς 2ὺ. βλέπετε. ἐδού 24. 4λλ ἐν 26. οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ 
ἔσονται ἐκπέπτοντες 2]. ἀγγέλους αὐτοῦ ... ἐκλεχτοὺς αὑτοῦ 28. γι- 
νώσκιτε 20. οὕτω ὁ0. πάντο ταῦτα 11. οὗ μὴ παρέλθωσι «92. καὲ 

Ῥτο ἤ ... οἱ ἄχγελοι οἱ ἐν οὐρωνῷ 359, ἀγρυπνεῖτε καὶ κι, 



δ4 ΜΛλΕ6. 19, 94. ---ᾱ 14, 14. 

34 84 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξονσίαν, ἑκάσεφ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ 

3ὔ θυρωρφ ἐνετείλατο ἵνα ΤρηΤορῇ. δύ γρηγοραῖτα οὖν" οὐκ οἴδατο 
γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οὗχίας ἐρχεται, ᾖ ὀψὲ ἢ μεσονύκτιον ῇ 

96 ἀλεκτοροφωνίας ῇ πρωί: δ6 μὴ ἐλθὼν ἑξαίφνης εὗριῃ ὑμᾶς κα- 
37 θεύδονεας. 37 ὃ δὲ ὑμῖν λέγω,. πᾶσιν λέγω᾽ γρη]ορεῖεε. 

ΧΙΥ. 

Ἰηρίάίιαο. Ὁποιίο. Ῥαοζίο οπάβθ. Όοεπα π]ήπια. Ἑγαθάϊιοίοπθς. 
Απηχἰθίας ἵπ ἨἩοσίο. («Βρίο. ἙὩδπιπαίίο. Αὐποραᾶο Ῥοΐτ. 

1 "ν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας, καὶ ἑζή- 
του» οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατή- 

2 σαντες ἀποκτείωσι»', 3ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, µή ποτε 
ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ. 

4 Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οὐκίᾳ «Σίμωνος τοῦ λε- 
προῦ, κατακειµένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνῇ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου 
φάρδον πιστικής πολυτελοῦς, συντρήψασα τῇν ἀλάβαστρον κατε- 
χεε» αὐτοῦ τῆῇρ κεφαλῆς. ήσαν δέ τινες ἀγαρακτοῦντες πρὸς 

ὅ ἑαυτούς Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη τοῦ µύρου γέγονεν; ὃ ἠδύρατο 
γὰρ τοῦτο τὸ μύρο» πραθῆραι ἐπάνω δηναρίων τριακοσίων καὶ 

ϐ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖρ ᾿ καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῇ. ὃ ὁ δὲ Ἴησοῦς 
εἶπεν 4 φετε αὐτήν' τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργά- 

Ί σατο ἐν ἐμοί 7 πάρτοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, 
καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιῇσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτα 

8 ἔχετε. 8ὃ ἔσχεν ἐποίησεν προέλαβεν µυρίσαι µου τὸ σώμα εἰς 
ὁ τὺν ἐνταφιασμόν. Ὁ ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῆ τὸ εὐαγ- 
γέλιο εὖρ ὅλον τὸν κόσµο», καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς 
μνημόσυνο» αὐτῆς. 

10 Καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης ὁ εἷς τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς 
44 τοὺς ἀρχιαρεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 14 οἱ δὲ ἀκούσαντες 

ἐχάρησαν καὶ ἐπηγγείλαρτο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' καὶ ἐξήτει 
πῶς αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ. 

12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμω», ὅτε τὸ πάσχα ἔθνυο», 

ἠνν 

Ίουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντεςο ἑτοιμά- ιν 
138σωμε ἵα φάγής τὸ πάσχα; 15 καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν µαθη- 

τῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖ, Ὑπάγετε εὖ τὴν πόλιν, καὶ ἅπαν- 
τήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος βαστάζων, ἀκολονθήσατε 

44 αὐτῷ, 14 καὶ ὕπου ἂν εἰσέλθηῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι ὁ δι- 
-- 

34. καὶ ἑκάστῳ 95. ἢ ὀφψὲι οπι ἤ ... µεσονυκείου 3]. ὅ 
ΧΙΥ. 2. γάρ: δὲ. .. θόρυβος ἔσται ὃ. καὶ συντρίψασα .. την: 

τό ... κατέχεεν αὐτοῦ κατό 4. πρὸς ἑαυτοὺς καὸ λέγοντες δ. οπι τὸ 
μύρον .ο. τριακοσίων δηναρίων ϐ. εἷς ἐμά ἸΤ. αὐτοῖς: αὐτούς 8. εὖχεν 
αὕτη, ἐποίησε 9. οἵὰ δ6. «τὸ εὔαγγέλιον τοῦτο 10. ὁ Ἰούδας ὁ ὁ Ίσκα- 
ριώτης εἷς ... παραδῷ αὐτόν 41. εὐκαίρως αὗτὸν παραδῷ 14, ὅπου ἑών 

ψιφα. ε.α, 
ις 21. 
34 60ο0. 

πι ας, 
14-16. 

λέ- Νι ος, 
11-19. 



ο τοπ ---- --------- ---- 

ΜΑΠΟ. 14, 1ὔ. --- ὀ6. δὅ 

δάσκαλος λέγει Ποῦ ἔσειν τὸ κατάλυµά μου, ὅπου τὸ πάσχα 
μετὰ «ών μαθητῶν μου φάγω; 15 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀρώγαιον 1ὔ 

μέγα ἐστρωμένον ὄτοιμον καὶ ἐκεῖ δσοιμάσατα ἡμῖν. 16 καὶ ἑξῇλ- 16 
Θον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λαὶ ᾖλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς 

μις, ἓ εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 17 Καὶ ὀψίαρ γενομένης 17 
ετ τὰ, ἔρχεται μοτὰ τῶν δώδεκα. 18 καὶ ἀνακδιμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιον- 18 

των εἶπεν ὁ Ἴησοῦς μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
με, ὁ ἐσθίων μετ ἁμοῦ. 19 ἤρξανεο λυπεῖσθαι, καὶ λόγειν αὐτῷ 19 
εἷς κατὰ εοἷς ἩΜήτι ἐγῶ; καὶ ἄλλορ Μήτι ἐγώ; 30ὁ δὲ εἶπεν 20 
αὐτοῖς Εἷρ ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ ἐμοῦ εἰς τὸ 
τρυβλίον 34 ὅτι ὁ μὲν υἱὸρ τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς }έ-2ἱ 
γθαπται περὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ ἀρθρώπῳφ ἑκεώφ δὲ οὗ ὁ υἱὸς 
τοῦ ἆνθρωῶπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ εἰ οὖν ἀγεννήθη ὁ ἄν- 

νι, Φρωπος ἐκεῖνος. 22 Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ἅ ἄρτον, εὐλογήσας 22 
ιο, ἔκλασεν καὶ ἔδωκον αὐτοῖς καὶ εἶπεν 4άῤετε᾽ τοῦτό ἐστιν τὸ 

' ὃε 1, σῶμά µου. 35 καὶ λαβὼ» ποτήριον εὐχαρισεήσαρ ἔδωκεν αὐτοῖς, 29 
καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντας, Μ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ 24 

ιε,18, αἷμά µου τῇς διαθήκης τὸ ἐκχυνγόμενον ὑπὲρ πολλών. 25 ἁμὴν 26 
λόγω ὑμῖν ὅτι οὐκέότι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήµατος τῆς ἀμπέλον 
ἕως τῆς ἡμέρας ἐπείνης ὅταν αὐτὸ πύω κανὸν ἐν τῇ βασιλεία 
τοῦ 9εοῦ. 

Μι ο Καὶ ὑμνήσαρτες ἐξῆλθον δἷς τὸ δρος τῶν ἑλαιῶ». 31 καὶ 20 27 
ον λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγρα- 
1ο 15, πται Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται. 

30 ἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ἡμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 25 
1ς3, 29 δὲ Πότρορ ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, 29 
ν μ, ἀλλ οὐκ ἐγώ, δ0 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς "ἁμὴν λέγω σοι ὅτι 90 
Ἅ . σὺ σήμερο» ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ᾗ δῖς ἀλέμτορα φωνῆσαι τρίς µε 

ἀπαρνήσῃ. 81 ὁ δὲ ἀκπερισσῶς. ἐλάλει Εάν μᾶ δέῃ συραποθανεῦ 81 
σοι, οὐ μή σα ἀπαρνήσομαι. ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγο». 

ἃς 3 Καὶ ἔρχονται εἷς χωρίο» οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεῖ, καὶ λέγει 30 

Ἰο, τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωµαι. δδ καὶ 85 
9181. παραλαμβάνει τὸν Πέτρο» καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μετ αὐτοῦ, 

καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν, 8 καὶ λέγει αὐτοῖς 34 
Περιλυπός ἐστιν ᾗ ψυχή µου ἕως θανάτου᾿ μείνατα ὧδθ καὶ γρη- 
γορεῖτε. 8δ καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς ης, καὶ προσ: 35 
Πύχετο ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ αὐτοῦ ἡ ὥρα, ὃ6 καὶ ἳ6 

44. ΟΠ] µου Ρσῖπα 16. ἀνώγεον ... καὶ ἐκεῖ; ΟΠ1 καύ 19. οἱ δὲ ἤρξαντο. ο ες 
καθ εἷς 20. ὁ δὲ ἀποκριθείς 9]. Οἱη ὅτε... καλὸν ἦν αὐτῷ 22. λαβὼν ὃ 
Ἴησοῦς ...-4άβετε, φάγετε 28. τὸ ποτήριον 24. τὸ τῆς καινᾗς διρθήκης 

τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον 2ύ. γεννήµατος ῥῇ. σκανδαλισθήσεσθε ἐν 

ἐμοὲ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ . .. διοσκορπισθήσίται «ὰ πρόβατα 329. καὶ εὖ 
90; οπι σύ... ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ... ἀπαρνήσῃ µε ὃλ. ἐκ ππερισσοῦ ἔλεγε 
μᾶλλον 399. Γ. εθσημανη 39. τὸν ᾽᾿]άκωβο» ... μεθ ἑαυτοῦ ὃδ. ἔπεσεν 
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ὄλεγεν '4ββᾶ ὁ πατήρ, πάρτα δυνατά σοι’ παρένεγκα τὸ ποτήριον 
3] τοῦτο ἀπ ἐμοῦ ἀλλ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί συ. ὃ7 καὶ ἔρχεται 

καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντάς, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ Σίμω», 
36 καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας µίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 38 γρηγορεῖτε 

καὶ προσεύχεσθε ὅα μὴῆ ἔλθητε εἰ πειρασμό» τὸ μὲν πνεῦμα 
30 πρόθυµο», ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. ὃὃ καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύ- 
40 ξατο τὸν αὐτὸν λόγον εὐπών. 40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς 

: κωθεύδορτας ' ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν καταβαρυρόμεγοι, 
43 ναὶ οὐκ ἤδεισαν εί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 44 καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον 

καὶ λέγδι αὐτοῖς Καθεύδετε λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε' ἀπέχει' ᾖλ- 
Φεν ᾗ ὧρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἷς τὰς χεῖ- 

ἄδρας τῶν ἁμαρτωλῶ». 43 ἐγείεσθε, ἄγωμεν ἰδοὺ ὁ παραδιδούς 
µε ἤγγικεν. 

45 Καὶ εὐθὺς ὄτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίεται ὁ Ἰούδας ὁ 
Ἰσκαριώτης εἷς ὤν τῶν δώδεκα, καὶ με αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μα- 1ο 

 χαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν }θαμματέων καὶ 
41 τῶν πρεσβυτέρων. 39 δεδώκοι δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον 

αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ 
ἀὔ ἀπάγετο ἀσφαλῶς. 4ὔ καὶ ἐλθὼν ὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει 
40 Ῥαββὶ ῥαββί , καὶ ματοφίλησεν αὐτόν 39οἱ δὲ ἐπέβαλον τὰς 
1 χείρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν. αὐτόν. 47 εἷς δὲ τῶν παροσεηκύτω» 

σπασάµενος τὴν µάχαιραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ 
48 ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριο». 48 καὶ ἀποκριθεῖς ὁ ησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς Ὡς ἐπὶ ληστή». ἐξήλθατε. μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλ- 
49 λαβεῖρ με 49 καθ ἡμέραν ἥμη» πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερφ διδάσκω», 

δ0 καὶ οὖκ ἐκρατεῖτέ µε ἀλλ ἵνα πληρωθώσιυ αἱ γραφαί. δθ κάὶ 
δΙ ἀφέντες αὐτὸν ἔφνγον πάντες. δϊ καὶ εἷρ τις φεανίσκος συνηκο- 

λούθει αὐτῷ περιβεβλημένος συδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν 
ὅδ αὐτόν. ὅλὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ αὐτῶν. 
σὃ Καὶ ἀπήγαγον τὸν ᾿]ησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχον- 

ται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμ- 
δ4 ματεῖο. ὄξκαὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ὅως 1 

ἔσω εἰς σὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἦν συγκαθήµερος μετὰ τῶν 
δῦ ὑπηρετῶν καὶ Θερμαιόµενος πρὸς τὸ φώς. ὅδ Οἱ δὲ ἀρχιερεῖο ν 

καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿]ησοῦ µαρτυρίαν εἰς τὸ 
δ6 θαρατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὔρισκο»' Όδ πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρ- 
δΊ τύρουν κατ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι οὐκ ἧσαν. ὅἼ καί τινες 

96. τὸ ποτήριον ἀπὶ ἐμοῦ τοῦτο 28. εἰσέλθητε «0. πάλιν ἐλθὼν εὗρεν 
αὐτούς: ὑποστρέφας εὕρεν αὐτοὺς πάλιν... βεβαρημένοι .. . αὐτῷ ἆπο- 
κριθῶσι 4. τὸ λοιπόν 40. εὐθέως ... ὁ Ιούδας: Ο1ὰ ὁ Ἰσκαριώτης. .. 
ὄχλος πολύς 44. ἀπαγάγετε ἀὔ. εὐθέως 46. ἐπέβαλον ἐπ αὐτὸν τὰς 
χεῖρας αὐτῶν 4Τ. εἷφ δέ τις ... ὠτίον 48. ἐξήλθιτε 49. ἐφατήσωτε 
60. πάντες ὕφυγον δΙ. ἠκολούθεν ... θὰὰ η 8Πθ οὗ νεανίσκοι ὕδ. εἴ- 
θισχον 

πι ας, 
61-56. 

24, 
41-58. 
Σο 18, 
1-.4. 
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ἀναστάντες ἑψευδομαρεύρουν κατ αὐτοῦ λέγοντες ὅθ ὅτι ἡμεῖο ὅ8 
ο 3, 19. ἠχούσαμεν αὐτοῦ Λλάγοντορ ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν φαὸν τοῦτο» 

1 ᾱ. 

1, 16. 

τὸν χειροποῦμτον καὶ διὰ εριῶν ἡμερών ἄλλον ἀχειροποίητον 
οἰχοδομήσω. 58 καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡᾗ μαρτυρία αὐτῶν. 60 καὶ ὕθ 00 
ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺφ οἱ; µέσον ἐπηρώτησεν τὸν ᾿]ησοῦν λέγων 
Οὐκ ἀποκρύῃ οὐδὲν εί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσω; δἱ ὁ δὲ 64 
ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρύατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα 
αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ! 
61ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν ᾿Εγώ δει, καὶ ὄψεσθο εὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώ- ϐ2 
που ἐκ δεξιῶρ καθήµενον τῇς δυνάμεως καὶ ἐοχόμενον μετὰ τῶν 
νεφελῶ» τοῦ οὐρανοῦ. 05 ὁ δὲ ἀρχιορεὺς διαῤῥήξας τοὺς χιτώνας 68 
αὐτοῦ λέγει Τί ἔτι χρείαν ἔχομε μαρτύρων»; 03 ἠκούσατέ τῆς 64 
βλασφημίας' εί ὑμῖν φαύαται; οἱ δὲ πάντες πατέκριαν αὐτὸν 
ἔνοχον εἶναι θανάτου. 6δ Καὶ ἠρξαντό «τινες ἐμπτύει αὐτῷ καὶ ϐ5 
περικαλύπτει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ κολαφίζειυ αὐτὸν καὶ 
λέγειν αὐτῷ Προφήτενσο», καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν 
ἔλαβο». 

Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου κάτω ἐν τῇ ανὐλῇ ὄρχεται µία τῶν 04 
3, παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 07 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερµαινό- 67 
5 µενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ ἦσθα 
"ποῦ ᾿]ησοῦ. 08δό δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι 68 
σὺ εέ᾿λέγεις᾽ καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιο», καὶ ἀλέκεωρ 
ἐφωώνησεν. 9 καὶ ᾗ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρέατο λέγειν τοῖρ 9 
παροστῶσιν ὅτι οὗτοο ἐξ αὐτῶν ὁσείν. Ἴ0ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. Τὺ 
μαὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ -4ληθῶς 
ἐξ αὐτῶν εἶ' καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἷ. 1 ὁ δὲ ἤρξωτο ἀναθεματίζειν Τ! 
καὶ ὀμνύναι ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε. Ἴ2 καὶ Τ2 
ἐκ δευτέρου ἀλέάμτωρ ἐφώρησε», καὶ ἀφνεμνήσθη ὁ Πέτρου τὸ 
ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πρὶν ἀλέπτορα δὶς φωνῆσαι 
τρίς µε ἀπαρνήσῃ καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν. 

ΧΥ. 
ᾖθειθ οοσδπα Ῥϊ]αίο Ιπίθττορδίας; ἱστίάθίας οἱ οταοί αΠρίίέατ. 

Ῥονίοπίά, Βορα]ίατα. 

Καὶ εὐθὺς ἐπὶ τὸ πραὶ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιορεῖς 1 
. μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, 

- α 4 ς δήσάντες τὸν ᾿]ησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτφ. 2και 2 
ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ 

60. εἷς τὸ μέσον ... οὐδέν; τί 61. οὖκ ἀπεκρίνατο οὐδέν: οὐδὲν ἅπε- 
πρίνατο ϐ3. κοθήµενον ἐν δεξιῶν 64. εἶναι ἔνοχον Θὔ. ἕλαβον: ἴβολ- 
λον ϐ68. ἐν τῇ αὐλῇ κάτω ϐ6]. τοῦ Ναζαρηνοῦ ᾿ησοῦ ἦσθα ϐ6δ. Οὐὖκ 
οἶδὰ σὐθὲ... εἰ σύ 09. ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν... παρεστηκόσο ᾖ0. θἀᾶ 
ἵπ Επθ κνἱ ἡ λαλιά σου ὁμοιάξε, 71. ὀμνύειν Ἰ}. τὸ ῥῆμα ὡς: τοῦ ῥή- 
µάτος οὗ ... φωνῆσαι δὶς ἀπαρνήσή µε ερίς 

ΧΥ. 1. εὐθέως ... τῷ Πιλάτῳ 
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δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ λέγοεις. ὃ καὶ κατηγόρουν. αὐτοῦ οἱ 
ἀρχιερεῖς πολλά. 4 ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Οὐκ ευ. 
ἀποκρύῃ οὐδέν; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσι. δὸ δὲ ᾿]ησοῦς 
οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζει τὸν Πιλᾶτον. 6 Κατὰ ω 3 
δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσµιον ὃν περ ἠτοῦντο. “. δὲ ὁ ἵνα 
λεγόμενος Ῥαραῤῥᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεµένος, οἵτινες Ἡ ον) 

"8 ἑν τῇ στᾶσει φόνο» ποποιήκεισαν. θκαὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο 
Φ αἰὐεῖσθαι καθὼς ἀδὶ ἐποίδι αὐτοῖρ. δόὁ δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖρ 
40 λέγων Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 109 ἐγίω- 
44 σκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 13 οἱ 

δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἕνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ 
43 αὐτοῖρ. 31 ὁ δὲ Μ1ιλᾶτος πάλιν. ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς Τί οὖν 
19 θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 19 οἱ δὲ 
14 πάλιν ἔκραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὁ δὲ Πιλἄᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς 

Τί γὰρ ἐποίμσεν κακό»; οἱ δὲ περισσῶφ ἔκραξα» Σεαύρωσον 
45 αὐτόν. 35 ὁ δὲ Πιλᾶτος βούλόμενος τῷ ὄχλφ τὸ ἑκανὸν ποιῆσαι 

ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶ», καὶ παρέδωκεν τὸν ᾿]ησοῦν φρα- 
10 γελλώσας ἵνα σταυρωθῇ. 19 Οἱ δὲ σερατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν Μι 11, 

ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τν 
47 σπεῖραν ' 17 καὶ ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν 
46 αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθιον στέφανον ' 18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι 
49 αὐτόν Χαῖρα ὁ βασιλεὺς τῶν ουδαίων' 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ 

τὴν κεφαλὴρ καλάµῳφ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντερ τὰ γόνατα 
20 προσεκύνουν αὐτφ. 30 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν 

τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια. 
21 Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἕνα σταυρώσουσιν αὐτόν. 34 καὶ ἆγ- Μιατ, 

γαρεύουσιν παράγοντά «ινα «Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον» ἀπὸ ἴο 13, 
ἀγροῦ, τὸν πατέρα “4λεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταν- 1ο 19, 

22 ρὸν αὐτοῦ. 32 καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπο», ὅ ἐστιν 
29 μεθερμη»ευόµανον κρανίου τόπος. 35 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἑσμνρνι- 
94 σµένον οἶνον, ὁ δὲ οὐκ ἔλαβεν. 3 μαὶ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ 

| διαμερίζονται τὰ μάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλήρο». ἐπ] αὐτὰ τίς 
25 26 τί ἄρι. 5 ᾗ νν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἑσταύρωσαν αὐτόν. 26 καὶ ἦν 

ᾗ ἐπιγραφὴ τῆς αὐσίας αὐτοῦ ἐπιγογραμμόνη Ὁ βασιλεὺρ τῶν Ἴου- 
27 δαίων. 3] Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν Νί 11, 
29 καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 39 καὶ οἱ παραπορευόµενοι ὀβλα- ο 15, 

σφήµου» αὐτὸν κινοῦντες τὰς πεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες Οὐὰ 19 19 19. 
30 ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οὐιοδομῶν τρισὶν ἡμέραις, 30 σῶσον 

--ὂ οὃ ἡ. ϱ 

/ 

ζο 19, 
4. δ. 

2. αὐτῷ 1έγει; εἶπεν αὐτῷ 4. ἐπηρώτησεν ..0 κατηγοροῦσιψ: καταμαρτυ- 
ροῦσιν Ἰ. συστασιασεῶν 8. ἀναβάς; ἀναβοήσας 12. ἀποκριθεὶς πάλιν 
εὔπεν ... ΟΠι τόν 14. κακὸν ἐποίησεν . 99 περισσοτέρως 17. ἐνδιδύσκουσιν: 
ἐνδύουσιν 18. βασιλεῦ 20. σταυρώσωσιν 21. ἀπ ἀγροῦ 29. ἐδίδουν αὐτῷ 
πιεῦν 24. καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διεµέριξον 28. Καὶ ἐπληρώθη ἡ ἡ γραφὴ 
ἡ Ίέγουσα" Καὶ μιτὰ ἀνόμων ἑλογίσθη. 39. ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν 
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σδαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σεαυροῦ. δὲ ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχωρεῖς 34 
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ὄλεγον "άλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται δώσαι, 33ὁ Χριστὸς ὁ βασιλοὺρ τοῦ 32 
σραήλ ' καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ στανροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύ- 
σωμεν. καὶ οἱ συνοσεαυρωµένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. ὃδ Καὶ 98 

πζήη }δρομόνης ὥρας ἕκτης σκότος ὀγένετο ἐφ ὅλην εὖν γῆν ἕως ὥρας 
ο» ὀνάτης. δὲ καὶ τῇ ἑνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ᾿]ησοῦς φανῇ µεγάλῃ 34 

Ἑλωὶ ἑλωὶ λαμὰ σαβαχθανί; ὅ ἐστιν μοθερμη»ευόµενον Ὁ θεός 
μου ὁ θεός μου, εἷς τί ἐγκατέλιπές µε; 35 καί τινες τῶν παρο- 35 

δ-ὖ σεηχότων ἀχούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἡλίαν φωφνεῖ. 36 δραμὼν δέ τις 36 ’ 
γδμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμφ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων 
“4φετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας καθελεῖν αὐτόν. ὅ7 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς δΊ 
ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 39 καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ 98 
ραοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ ἄνωθεν ἕως κάτω. ὃ9 ἰδὼν δὲ ὁ κεντυ: 39 
θἱων ὁ παρεστηκὼρ ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσε», 
εἶπεν "4ληθώς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς ἦν θεοῦ. 

σαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς ἦν 40 
ἔμ, ο. καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾗ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ 

Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη, 41 αἳ καὶ ὅτα ὖν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ 41 
ἠκολούθου» αὐτῷ καὶ δικόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ 
συραναβᾶσαι αὐτῷ δίς Ἱεροσόλυμα. 

ην Καὶ ἤδη ὀψίας γενομόνης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστιν προ: 12 
νἆ-α σάββατο», ο, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ “ἀριμαθαίας, εὐσχήμω» βου- 43 
1 τῇ λευτής, ὃς καὶ αὐτὸς {ν προσδεχόµερος τὴν βασιλείων τοῦ θεοῦ, 

τολµήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾖτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 
'ησοῦ. 44 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε», καὶ προσ-44 
καλεσάµενος τὸν κδντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πᾶλαι ἀπέ- 
θανα 46 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ πδντυρίωνος ἑδωρήσατο τὸ πτώμα 4 
τῷ ᾽Ἰωσήφ. 9 καὶ ἀγοράσας σιδόνα, καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησο 46 
τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ὃν μ»ηµείῳ ὃ ἦν λελατομηµένον 
ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ εὖν θύρα» τοῦ μνημείου. 
41Η δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾗ Ἰωσῆτορ ἐθεώρον» {7 
ποῦ τέθειται. 

56. Μ 

Χγ]. 

Μπα[ϊονος αἆ βοραἱοσαπι ΟἨτίεΙ τθάϊγ]ν]. 
[Οαἵδας αρραταοσῖέ, αππθ πιαπάανοσί{ οἱ ργοπαϊβοσί0. θα]αθίο ἵπ οοθίατη.] 

πι χ., Καὶ διαγονοµένου τοῦ σαββάτου Μαρία ᾗ Μαγδαληνὴ καὶ 1 
ἵνα Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἑλ- 

40. καταβάς: καὸ κατάβα 81. ὁμοίως δὲ καὶ 5. καὶ γενομένης: γινο- 
µένης δὲ 34. τῇ ὥρῳ τῇ ἐννάτῃ ... μεγάλῃ λέγων ... Ελωϊ Ελωί . 
λαμμᾶ . . με ἐγκατέλιπες 96. Ἱδοὺ. Ἠλίαν 30. τις: τς καί ... περι- 
Φείςτι 38. ἀπό 99. ὅτι οὕτω κράξας .. .ὁ ἄνθρωπος οὗτος .0. ᾗ τοῦ 
᾿Ἰσκώβου ... 1ωσῆῇ ὐ. ἐλθών. ἦλθιν ... ΟΠΠ τόν 4δ. πτῶμα: σῶμα 
40. καὲ καθελών 47. ἡ Ἰωσῆτος: ᾿]ωσῆ ... τίθεται 



μᾶν 

οὐ Νλης, 10, 2. π. 1.56. 1, 2ο 

θοῦσαι ἀλείψωσι» αὐχόν. καὶ λίαν πρωὶ ες μιᾶς σαββάτων 
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μφημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου ὃ κα ὄλεγο» 
πρὸς ἑαυτάς Τίς ἀποχυλίσοι ἡμῖν ἐὸν λίθον ἐν τῆς θύρας τοῦ 
μνημείου! 4 καὶ ἀναβλάψασαι θεωροῦσι ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ 
λίθος. ἦν ὰρ μέγας σφόδρα. ὅ καὶ ἐλθοῦσαι εἰ τὸ μνημεῖον 
εἶδον "δανίσκον καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένο» στολή» 

λευκή», καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὃ ὁ δὲ λέγει αὐταῖς Μὴ ἐκθαμβεῖσθοε. 
Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναξαρηνὸν τὸν ἑσταυρωμόνον. . ἀέρὂν, οὐκ 
ἔσειν ὧδε᾽ ἴδο ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλὰ ὑπάγοτα 
εἴπατε τοῖς μαθηταϊς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳφ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν' ἐνεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, κ καθώς εἶπεν ὑμῖν. ὃ παὶ 
ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ µρηµείου ́  εἶχεν δὲ αὐτὰς ερόµος καὶ 
ὄκατασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον ' ἐφοβοῦντο γαρ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. 

1. 

ἙῬμαρθβαίιο. (αὐτίθ]ί παπάαβ αἆ Ζαολασίαπι δὲ αι Μητίαπι. Ματίαο δὲ 
Εκδὺθί, οο]λθήὴθά Εαρδίπία παβοϊίέας; ΖΑο]ιατίδς ναι]οἰπαίαν. 

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διῄγησι περὶ 
τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡμῖν πραγµάτω», 2 καθὼς παρέδοσαν 
ἡμῖν οἱ ἀπ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 

ΧγΙ. 4. ἀποκεκύλισται ὅ. εἰσελθοῦσαι Ἱ. ἀλὶ 8. ταχὺ ἔφυγον 
9. Αναστὰς δὲ πρωῖ πρὠτῇ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρία τῇ Μαγδα- 
αῆ, ἂφ Ἶς ἐκβεβλήκει ἑπτὼ δαιμόνια. 10. Ἐκείνη πθρευθεῖσα ἀπήγ- 
γειλε τοῖς με αὐτοῦ γενομένοις, πενθοὔσι καὲ κλαίουσι 11. Κάκεῖνοι, 
ἀκούσαντες ὅτι ζᾳ καὲ ἐθεάθη ὑπ) αὐτῆς, ἠπίστησαν. 12. Μετὰ δὲ 
ταῦτα διισὶν ἐξ αὐτῶν περιπωτοῦσιν ἐφανερώθη ἓν ἑτέρᾳ μορφῇ » πορευο- 
µένοις εἷς ἀγρόν. 15. Κῴκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγει]αν τοῖς Λοιποῖς ' 
οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14. Ὕστερον ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα 
ἐφανερώθη, κοὸ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν’ ὅτι 
τοῖς Φεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὖκ ἐπίστευσα». 15. Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ 

τῇ κεἰσει. 3θ. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτεισθ.εἰς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας 
κατακρυθήσεται. 47. Σημεία δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθή- 
σε Ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐχβαλοῦσι γλὠσσαις λαλήσονσι κοι- 
ναῖα᾽ 1δ. Ὄρφεις ἀφοῦσι : κἂν θΘανάσιμόν τι πίωσι, οὗ μὴ αὐτοὺς 
βλάψει" ἐπὶ ἀῥώστους χεῖρας ἐπιθήσουσε, καὶ καλῶς ἔξουσιν. 19.ὀ μὲν 
οὖν κύριος μετώ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἷς τὸν οὐρανόν, καὶ ἑκά- 
Θισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 20. Ἐκεῖνου δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν Λανταχοῦ, . 

τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διό εῶν ἐπακολου- 
Φούντων σημείων. {ς, Ώ0Ἠ «6, δὰἆ ἁμήν.) 

με]ε, 
19. 

ζο 30, 1. 

9-6. 

1ο 4ε, 
1δευ. 

πι, 
19 ». 
Ἱς οέ 
4Ἡ οὐ. 



οχε! ε, 
5. 

106. 1, ὃ. --- 25. οι 

3 ἔδοξεν κἀμο) παρηκολουθηκόει ἄνωθεν πᾶσιν ἀπριβῶς καθεξῆς 3 
σοι γράψαι, κράτιστο Θεόφιλε, { ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης 4 
λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως ες Ἴου- ὅ 
δαίας ἑερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ὁξ ἐφημερίας Α4βιά, καὶ γυνὴ 
αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων αρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 
όᾖσαν δὲ δύιαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Φεοῦ, πορευόµονοι ἐν ϐ 
πάσαις ταῖς ἐνολαῖς καὶ δικαιώµασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. 
7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς σέκνο», καθότι ἦν ἡ Ελισάβετ στεῖρα, καὶ Ἱ 
ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. ὃ ἐγένετο 8 
δὲ ἐν τῷ ἑερατενε αὐτὸν ἐν εῇ εάξει ες ἐφημερίας αὐτοῦ 
ἔναντι εοῦ Θεοῦ, Ὁ κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱἑδρατείας ἔλαχεν τοῦ ὃν- 9 
μιάᾶσαι εὐσελθὼν εἰς «ὺν ναὸν τοῦ κυρίου, 10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος 10 
ᾖν τοῦ λαοῦ προσενχόµενον ἔξω τῇ ὥρα τοῦ θυµιάµατος, {1 ὤφθη 14 
δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίον ἑσεὼρ ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίον τοῦ 
θυμιάµατος. ”λκαὶ ὁταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐἀπέ- 13 
ποσεν ἐπ αὐτόν. {9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ὁ ἄγγελο Μὴ φοβοῦ, 13 
Ζαχαρία, διότι εὐσηκούσθη ἤ δέῃσίς σου, καὶ ἡ Τννή σου Ἐλισάβος 
γεννήσει νίόν σοι, καὶ καλέσει τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14 καὶ 14 
ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεέσει αὐτοῦ 
χαρήσονται. 15 ἔσται γὰρ µόγαςρ ἐνώπιον τοῦ κυρίου, καὶ οἶνοα 15 
καὶ σέκδρα οὐ μὴ πί, καὶ πνεύματος ἁγίονυ πλησθήσεται ὅτι ὃκ 
κοιλίας μητθὺς αὐτοῦ, 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἱσραὴλ πε 10 

{6 στερέψει ἐπὶ κύριον εὺν θ9ὸν αὐτῶν. 17 καὶ αὐτὸς προελεύσοται 1 
ἑνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύµατι καὶ δυνάµει Ἡλίου, ἐπιστρέφαι καρ- 
δίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ὃν φρονήσει δικαίων ἐτοι- 
µάσαι κυρίφ λαὸν κατεσκενασµόνο». {85 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς 18 
τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γΣώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰ πρεσβύτης 
καὶ ἡ ἡ Τυνή µου προβεβηκνῖα ὃν ταῖς ἡμέραις αὐτῆο. 19 μαὶ ἀπο- 19 
κρυθεὶς ό ἄγγελου εἶπεν αὐτῷ Εγώ εἷμι Γαβρηλ ὁ παρεστηκὼς 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἁποστάλη λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὔαγγελί- 
σασθαί σοι ταῦτα ' 30 καὶ ἰδοὺ ὅσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάµενος λα- 20 
λῆσαι ἄχρι ᾗς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστενσαςρ τοῖς 
λόγοις µου, οἵσινεο πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 34 καὶ ἦν 
ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν σῷ χρονίδευ 24 
αὐτὺν ἐν τῷ ναφ. 32 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύρατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ 22 
ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ αφ καὶ αὐτὸς ἦν δια- 
νεύων αὐτοῖς, καὶ διέµονεν κωφός. 39 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν 29 
αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίαρ αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἷς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
34 μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνή αὐτοῦ, 24 
καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν µῆνας πέντε, λέγουσα 35 ὅτι οὕτως 26 

1. δ. καὶ ᾗ γυνὴ αὐτοῦ ϐ6. ἑναντίον: ἑνώπιον Ἰ. ἡ Ἐλισάβει ἦν 
10. τοῦ λαοῦ ἣν 34. γεννήσεν 17. Ἠλίυ 322. ἠδύνατο 25. οὕτω 



92 106. 1, 26. --- 49. 

μοι ποπούηχεν ὁ κύριο ἐν ἡμόραις ας ἀπεῖδεν ἀφδλεῖν τὸ ὄνειδός 
µου ἐν ἀρθρώποις. 

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτφ ἀπαστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριηλ ἀπὸ 
2] τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἵ ὄνομα Ναζαρέθ, 37 πρὸς Μ: 1, 

παρθένον ἐμνησεευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὅ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου «4Φανίδ, 
28 καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 38 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐ- 
20 τὴν εἶπεν Χαῖΐρε κεχαριῶµένη, ὁ κύριο μετὰ σοῦ. 39 ᾗ δὲ ἐπὶ 

τῷ λόγφ διοταράχθη, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς 
30 οὗτος. ὅ0 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ’ εὗρες 
81 γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεφ. 84 καὶ ἰδοὺ συλλήµψη ὁν γασερὶ καὶ 
3 τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄρομα αὐτοῦ Ἰησοῦ». 5 οὗτου ὅσται «ξε 1, τὰ. 

μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου πληθήσδται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ ο 

99 θεὸς τὸν θΘρόνον «4ανὶὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 58 καὶ βασιλεύσει 
ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿]ακὼβ εἶρ τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

34 οὔκ ὄσται τέλος. ὃ4 εἶπον δὲ Μαριὰμ πρὸς τὰν ὤγγελον Ηῶς 
3ὔ ἔσται τοῦτο, ἀπεὶ ἄνδρα οὗ γινώσκω; δὺ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγε- 

λος εἶπεν αὐτῇ ΙΠνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις 
ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὸ γδννώμενον ἅγιον κληθήσεται 

96 υἱὸρ Θεοῦ. 36 καὶ ἰδοὺ Ελισάβετ ᾗ συγγονίς σον καὶ αὐτὴ συνει- 
ληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ὁσεὶν αὐτῇ τῇ 

3] καλουμένῃ στείρᾳ' 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν 
38 ῥῆμα. 385 εἶπεν δὲ ἹΜαριάμ ᾿Ιδοὺ ᾗ δούλη κνρίον) γένοιτό μοι , 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
3) Ἅ4ναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη 
40 εἰ τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆρ οἷς πόλιν Ιούδα, 90 καὶ οὐσῆλθον 
41 εἶς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ελισάβετ. ἱ καὶ 

ὀγένετο ὥς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάρετ, 
'ἐσκέρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλέᾳ αὐτῆρ καὶ ἐπλήσθη πνεύμα; 

42τος ἁγίου ἡ Ἐλισάρες, 42 καὶ ἀρεφώνησον αρανγῇ μεγάλῃ καὶ 
εἶπον Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς 

49 κοιλίας σου. 45 καὶ πόθεν µοι τοῦτο ἕνα ὄλθῃ ἡ µήτηρ τοῦ κυ- 
-44ρίου µου πρὸς µέ; 33 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ «οῦ ἀσπασμοῦ 

σου εἰς τὰ ὧτά µου, ὀσκίρτησον ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἓν τῇ 
ἀὔ ποιλίᾳ µου. 4ὔ καὶ µακαρία ᾗ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις 
40 τοῖς λελαληµόνοις αὐτῇ παρὰ κυρίου. 46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ Με- τν αι 
4Ί γαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν κύριο, 47 καὶ ἠγαλλίασαν τὸ πρεῦμά 
{8 µου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί µου, 38 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί- 

φωσιν τῇς δούλης αὐτοῦ. ἰδοῦ γὰρ ἀπὸ εοῦ νῦν μακαριοῦσίν µα 
19 πᾶσαι αἱ γενεαί, 49 ὅτι ἐποίμσέν µοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός. καὶ 

1δ- ἀπό: ὑπό.. «Μαζαρές 27. μµεμνηστευμένην 28. εἰσελθὼν ὁ ἄγγε- 
.. 8ὰὰ ἵπ Ώπθ εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν 290. ἡ δὲ ἰδοῦσα ὃ1. συλ- 

λήνα 96. συγγενής... γήρᾳ 97. παρὰ τῷ θεῷ 44. ἡ Ἐλισάβετ Ρορὺ 
ἤκουσεν ροη 42. κραυγῇ: φωνῇ 49. ὁ δυνατός, καὶ 



αῦ6. 1, 50. --- 71. 05 

ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὅθ καὶ τὸ ἔλεορ αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ δ0 
γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. δ5ἱ ἐποίισεν κράτος ἐν βραχίονι δ4 
αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. ὅλ κα- ὅ2 
Θεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, ὃδ πειῶ»- ὔ9 

ν ο1, σας ἐνέπλησεν ἀγαθῶ» καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. ὃ ἂν- δὲ 
τελάβετο Ἴσραλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἑλέους . ο καθώς ὄδ 
ἐλάλησε» πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶ», τῷ 4βραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. ὅδ', Έμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆ- δ6 
ας ερεῖρ, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 

τῇ δὲ ᾿Ἑλισάβος ἐπ]ήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκαῖν αὐτή», καὶ δΊ 
ἐγέννησεν νἱόν. ὅδ καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖρ αὐ- ὔδ 
τῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μεή αὐτῆς, καὶ συνέ- 
χαιρον αὐτῇ. ὅθ καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περι- ὅ9 
τεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλονν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 90 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί, 90 
ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης. δί καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι οὐδείς 63 
ἐστιν ἐκ σῇς συγγενείας σου ὃς καλοῖεαι τῷ ὀνόματι τούτῳ. 
6 ἐνένενον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό. 62 
68 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα 63 
αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντας. 64 ἀνιῴχθὴ δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ 64 
παραχρῆμα καὶ ᾗ γλώσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 

καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ 0ὔ 

ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς ονδαίαρ διελαλεῖο πάντα τὰ ῥήματα 

ταῦτα, 06 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶ», 6 
λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ᾗν 
μετ αὐτοῦ. 

Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου 67 
καὶ ἐπροφήτευσο» λόγων 65 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, 68 
ὔτι ὀπεσκόψατο καὶ ὀποήησον λύτρωσιν τῷ λαφ αὐτοῦ, 69 καὶ ϐ9 
ἦγειρε» κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκφ «4ανϊδ παιδὸς αὐτοῦ, 79 κα- 70 
θὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ] αἰῶνος προφητών 

κι, 11. αὐτοῦ, 4 σωτηρία» ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν τι 
μισούντων ἡ ἡμᾶς, 2 ποσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ 12 

μετα. μνησθῆναι διαθήκηο ἁγίας αὐτοῦ, ᾖἸδ ὄρκον ὃν ὤμοσον πρὸς Τ9 
“Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶ», τοῦ δοῦναι ἡμῖν 74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς Ἰ4 
ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύει, αὐτῷ 76 ἐν ὁσιόσητι καὶ δικαιοσύνη 75 
ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν. Ἴθχαὶ σὺ δὲ παιδίο» Ἰ6 

προφήτης ὑψίστον κληθήσῃ᾿ προπορούσῃ γὰρ πρὸ προσώπου | 
κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ, ἸἼτοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας ΤΤ 

4. ἅγιον τὸ ὄν. αὐτοῦ. ᾖὕθ. εἷς γενεὰς γενεῶν τοῖς ὄφ. ἐν τῃ ὀγδόῃ 

ἡμέρᾳ δΙ. εἶπον ... ἐν τῇ συγγενεἰᾳ ϐ2. αὐτό: αὐτόν ϐ6θ. οµι γάρ 

ϱἹ. . προεφήτευσε ϱ0. ἐν τῷ οἵκῳ ... τοῦ ποιδός πθ. τῶν ἁγίων τῶν 

απ αἰῶνος προφητῶν αὑτοῦ πα. τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ὮἸῦ. ἡμέρας τῆς 
ζωῆς ἡμῶν Ίθ. οπι δέ 
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Ἰδτῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν Ἰ8δ διὰ σπλάγχεα ἑλέους 
19 θιοῦ ἡμῶν», ἑν οἷς ἐποσκέψατο ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὄψους 19 έσι- 

φᾶναι τοῖς ὃν σκότει καὶ σκιᾷ Θανάτου καθηµένοις, τοῦ κατεν- 
θὔναι τοὺς πόδας ἡμῶν» εἰς ἁδὸν εἰρήνης. 

6 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµαει, καὶ ἦν ἐν 
ταῖς ἐρῆμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ αρὸς τὸν Ισραήλ. 

Ἡ. 

Οοοαθῖοπθ 68Ώ8ί8 θεα Ῥολ]ολλοπιὶ παβοιίατ. Απρεϊὶ οἱ Ρραρίογος. 
Οιτοιπιοϊθἰο. Ιπίκπς Β]θΗέαχ Ώθο. ΒΥΗΙΘΟΠ οἱ Αππα. Ῥα6ς {η {θπιρ]ο 

4 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείνις ἐξῆλθεν δύγµα πα 
Καίσαρος «ἀὐγούστου , ἀπογράφεσθαι πᾶσαν εἲν οὗκουμέ 

ὁ Σαὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῇρ 2ὲ 
3 Κυρηνίου. ἃ καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστ' 
{ τὴν ἰδίαν πόλιν. 34 ἀνέβη δὲ καὶ ᾿]ωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλα. 

πύλεως Ναζαρὲθ εἰ τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν «{ανὶδ ἥτις 
ται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς 

ὅ ὅ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμέρῃ αὐτφ, οὔσι 
ὁ 6 Εγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέ, 
Ἰ τεκεῖν αὐτή», Ἱ καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκ 

ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι 
αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦν 
Φ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλ. 
40 αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβο» μέ µέγαν. [0 καὶ εἶπεν αὖτυ 

ἄγγελος Μη φοβεῖσθε᾽ ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν µ 
44 λην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 1! ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
42 τήρ, ὃς ἐστιν Χριστὸς κύριος, ἐν πόλει 4{αυίδ. 12 καὶ τοῦτο ὁ, 

τὸ σηµεῖο», εὑρήσετε βρέφος ἐσπαρ]ανωμένον κείµενον ἐν φάτν. 
13 15 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλφ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίοι 
41 αὐούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων 314 4όξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ 
15 ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀρθρώποις εὐδοκία. Ἰδκαὶ ἐγένετο ὧς ἀπῆλθον 

ἀπ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποι- 
µένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους Δ4ιέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν 

16τὺ ῥῆμα τοῦτο τὸ γαγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ 
ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ εὺν Ἰωσὴφ 

47 καὶ τὸ βρέφος κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ 37 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν 
περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίον τού- 

18του. 15 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαλη- 
19 Θέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς' 9 ᾗ δὲ Μαριὰμ πάντα 

συνεχήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συµβάλλονσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 

Π. 4. Ναζαρέε δ. μεμνηστευμάνῃ αὐτῷ γυναικέ ᾖἹ. ἐν τῇ φάτνη 
12. .. τῇ φάτνη 16. ἀνεῦρον 

κκ θω . -ᾱ - κ... -μ- ... 
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20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζονεερ καὶ αὐνοῦνεες τὸν 20 
θεὸν ἀπὶ πᾶσιν ον ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς 
αὐτούς. 

ελλ Κα ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, 34 
καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλον 
πρὸ εοῦ συλλημφθῆναι αὐφὸ» ἐν εῆ κοιλίᾳ. 

μ1ὰ,ς. Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶ», κατὰ 23 
εὖν νόµον Μωνσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν ας Ἱεροσόλυμα παραστῆ- 

«ηλ. σαι σῷ κνρίῳ, 33 καθὼς έγραπται ἐν νόµφ κυρίου ὅτι πᾶν ἄραεν 33 
«18, διαφοῖγον µήτραν ἅγιον εῴ κνρίῳ κληθήσεται, 334 καὶ εοῦ δοῦναι 14 

θνσέαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νύμφ αυρίαν, ζεῦγου αρυγόνων 
ᾗ δύο οσσοὺς περιστερῶν. 26 καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐκ Ἵδρουσα- 256 
λὴμ ᾧ ὄνομα «Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὖὐ- 

λαβήο, προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ἱσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν 
ἅγιον ἐπὶ αὐτόν 36 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηµατισµένον ὑπὸ τοῦ απγεν- 20 
µατος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖ θάνατον πρὶν ἢ ἴδη τὺν Χριστὸν κν- 
ρίου. 31 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἷς τὰ ἑερόν' καὶ ἐν τῷ οὖσα- 2Ί 
7αγεῖν τοὺς γοφεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν, τοῦ ποιῇσαι αὐτοὺς κατὰ 
τὸ εἰθισμένον τοῦ νόµου περὶ αὐτοῦ, 328 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ 28 
εὖ τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν εὺν θεὸν καὶ εἶπεν 39 Νῦν ἀπο- 29 
λνεις τὸν δοῦλόν σου, δέσσοτα, καφὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη, 50 ὅτι 30 
εἶδον οὐ. ὀφθαλμοί μον εὺ σωτήριόν σου, δὲ ὃ ἠτοίμασας ματὰ 8ἱ 
πρόσωπο» πάντων τῶν λαῶν, ὃλ φῶς εἰς ἀποκάλνψιν ἐθνῶν καὶ 39 

δόξαν λαοῦ σον Ἱσραήλ. 35 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ µήτηρ 33 
θαυμάζονεες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. ὃ4 καὶ εὐλόγησεν 84 
αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴ» μητέρα αὐτοῦ ᾿Ιδοῦ 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ἸἹσραῇλ καὶ 
εἷς σηµεῖον ἀντιλεγόμενον 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῇς τὴν ψυχή» διε- 36 
λεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἄν ἀποκαλυφθώσιν ἐκ πολλῶν καρδιών 
διαλογισµοί. δ6 καὶ ἡ ἦν "ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανονήλ, ἐκλθ 
φυλής “4σήρ ' αὕτη προβεβηκνῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα 
μετὰ ἀνδρὸς ότη ἑπτὰ ἀπὸ τής παρθενίας αὐτῆς , δΊ καὶ αὐτὴ 3] 
χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων», ἡ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ 
»ηστείαις καὶ δεῄσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέρα». 55 καὶ 38 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Θεῷ καὶ ἑλάλει περὶ 

κια, αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 50 Καὶ 39 
ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νόµον κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν αεἷς πόλιν ἑαντών Ν ορήν. 40 τὸ δὲ παιδίον 40 

20. ἐπέστρεψαν 24. αὐτόν: τὸ ποιδέον .. : συλληφθῆναι 4. ἐν τῷ: 
ομι τφ. .. ερσσούς 26. ἅγιον ἦν 28. ἀγκάλας αὐτοῦ ὁ0. ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ καὶ ἥ μήτηρ: Ἰωσὴφ κοὸ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ῥὅθ. ἕεη μετὰ ἀνδρὸς 
ἕπτα ῥὁ7. αὕτη ... ἕως: ὣς ... ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 38. καὶ αὕτη αὐτῇ. οφ. 

ξ θεφ: τῷ κυρ ... ἐν Ἱερουσαλήμ ᾖὃθ. εἲς τὴν πόλιν αὐτῶν Ίνα- 
αρέτ | 
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Τὔξανον καὶ ἑκβασαιοδεο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν :. να. 
ἐπ. αὐτό. 

41 Καὶ ὀπορεύοντο οἱ 7ογεῖς αὐτοῦ κατ ἔτος εἶς Ἱερουσαλὴμ 
432 τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 33 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἄναβαι- 
4β νόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 33 καὶ τελειωσάντων 

τὰς ἡμέρας, ἓν τῷ ὑποστρέφει αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿]ησοῦς ὁ παῖς 
ἀἱ ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 344 νοµίσαντες 

δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν 
ἀδ αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσω καὶ τοῖς γνωστοῖρ, Αὖ καὶ μὴ εὑρόντες 
Αῦ ὑπέστρεψα» εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντος αὐτόν. 489 καὶ ἐγένετο 

μετὰ, ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἑερῷ καθεζόµερον ἐν µέσῳ 
ο τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς' 
17 47 ἐξίσεαντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 
{8 ταῖς ἀποκρίσοσιν αὐτοῦ. 348 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησα», καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ Τέκνο», τί ἐποίησας ἡμῶ οὗ- 
ἴθτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49 καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ 
50 πατρός µου δεῖ εἶναί µε; ὅθμαὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὁὃ 
δ1 ἐλάλησε» αὐτοῖς. δί καὶ κατέβη με αὐτῶν καὶ ἦλθον εἷς Να- 

ζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσύμενος αὐτοῖο. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ δις- 
63 τήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. ὃλ καὶ 

Ἰησοῦρ προέκοπτεν σοφία καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις. 

Π]. 
{1 ολαβηπθϐ Ώαρδδίι ἵη ἀθαθτίο. Ἡοθτοάθθ. ὦθει ἱπωπαθσβῖο οἱ ᾳοπθλ]ορῖθ. 

1 Ἐν ἔτει δὲ παντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καΐσα- Μι, 

ρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτον τῆς Ιουδαίας, καὶ τοτραρ- μο . 

χοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὖ- σον, κ. 
τοῦ τεεραρχοῦντος τῆς Ἱτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ 

3 4υσανίου τῆς "Αβιληνῆς τετραρχοῦντος, Ἀἐπὶ ἀρχιερέως “άννα 
καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν 
ἐν τῇ ἐρήμφ ὃ καὶ ἦλθεν εὖ πῶσαν περίχωρον τοῦ ᾿Πορδάνου 

4 κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσω ἁμαρτιώ», 4 ὦς γέ- 
Ίθαπται ἂν βήλφ λόγων Ἡσαϊῖου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντου ο 49, 
ἐν τῇ ἐρήμφ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείαρ πριεῖτα τὰς 

6 τρίβους αὐτοῦ ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ αἱ 
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" ὃ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 

ωὸ 

40. ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρ. σοφίας 4». ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἱεροσό- 
λυμα 49. ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 44. ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι... 
καὺ ἐν τοῖς γνωστοῖς 4ῦ. εὑρόντες αὐτόν. ες ζξητοῦντες 40. μεθ ἡμέρας 
48. εἶπεν Ῥοβῖ αὐτοῦ Ροι δΙ. Ναζαρέε 

ΠΠ. 2. ἐπ] ἀρχιερέων ε.9 τὸν τοῦ Ζαχαρίου ὃ. πᾶσαν τή» 4. προ” 
φήτου λέγοντος δ. εὐθιζαν 
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τοῦ Θεοῦ. ᾖ ἔλεγεν οὖν εοῖρ ἐκπορενομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ἸἹ 
ὑπ) αὐτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπίδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
μελλούσης ὀργῆς; ὃ ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας, ὃ 
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ὃν ἑαυτοῖς Πατέρα ὄχομεν τὸν βραάμ᾿ 
λέγω 7ὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ εῶν λίθων τούτων ἀγεῖραι 
τέχνα τῷ “4βραάμ. ήδη δὲ καὶ (1 ἀξίηῃ πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν 9 
δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρο» μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸρ ἐκ- 
κόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 10 
λέγοντες Τί οὖν ποιήσωµεν; 34 ἀποκριθεὶς δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ 44 
ὄχων δύο χιχῶνας µεταδότω τῷ μὴ ἔχονει, καὶ ὁ ὄχων βρώματα 
ὁμοίως ποιδίτω. 12 ᾖλθον δὸ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπον 13 
πρὸς αὐτόν 4ιδάσκαλε, τί ποιήσωµεν; 15 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 13 
ΜΠηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγµένον ὑμῖν πράσσετε. 18 ἐπηρώ- 14 
των δὲ αὐτὸν καὶ σερατενόµενοι λέγοντεο Ίΐέ ποιήσωµεν καὶ 
ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἸΜηδένα διασείσητε. μηδὲ συκοφαντήσητε, 
καὶ ἀρκεῖσβε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 35 προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ 15 

ι ᾿ ϱ , 2 - ρ ..” 9 - 
καὶ διαλογιζοµέρων πάντων ἐν ταῖς καρδίαι αὐτῶν περί τοῦ 

3 1 .ο. 
3 ἳ 00. 

έβαλ 8, 
18-41. 

Ιωάννου, µή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 1θἀπεκρίνατο ὁ ̓ ]ωάννης 16 
ἅπασιν λέγων ᾿Εγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς' ἔρχεταί δὲ ὁ ἴσχυ- 
θότερός µου, οὗ οὖκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι σὺν ἑμάντα τῶν ὑποδη- 
µάτων αὐτοῦ, αὐτὸς ὑμᾶςρ βαπτίσει ἐν πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί᾽ 
1Τϱὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἄλωνα 11 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ 
ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστφ. 

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ὅτερα παραμαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν 18 
1 19 ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχῃηο, ἐλεγχόμενος ὑπ] αὐτοῦ περὶ Ἡρω- 19 
π διάδος τῆς γυγαικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν 

ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρώδης, 30 προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν 20 
καὶ κατέχλεισεν τὸν ᾿Ἱωάννην ἐν φυλακῇ. 

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὺν καὶ ]ησοῦ 2ἱ 
» βαπτισθέρτος καὶ προσευχοµένου ἀνεφχθῆναι τὸν οὐρανόν, 31 καὶ 22 
καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἶδει ὧς περιστερὰν ἐπ 
αὐτόν, καὶ φωνῆν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ υἱός µου ὁ ἆγα- 
πητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσαὶ ἐτῶν τριάκοντα, 98 
ὦν υἱός, ὥς ἐνομίζετο, τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἡλὶ 34 τοῦ Ματθὰτ τοῦ 4 
4ευὶ τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ 3 τοῦ Ματταθίου τοῦ 2ὔ 
᾽᾽ἁμὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἔσλὶ τοῦ Ναγγαὶ 30φοῦ Μαὰθ τοῦ Ματ- 20 
ταθίον τοῦ Σεμεῖν τοῦ ᾿Ιωσὴχ τοῦ Ἰ]ωδὰ 327 τοῦ ἸΙωανὰν τοῦ 2Ί 

10. ποιήσοµεν 1. λέγει 12. ποιήσοµεν 44. Καὶ ἡμεῖς τέ πονήῄσομεν 
..« αὐτοῖς» πρὸς αὐτούς 19. Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 20. ἐν τῇ 
φυλακῇ 22. ὡσεί ... γενέσθαι λέγουσαν .. :ηὐδόκησα 99. ὡσεὶ ἑτῶν 
τριάκορτα ἀρχόμενος, ὦν ὡς ἡομίτο υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ηλί 34. Ιαννά 

26. Σεμεὶ ... Ἰωσήχ: Ἰωσήφ ... Ἰωδά:ς ᾿]ούδα 27. ᾿]ωαννᾶ 

Άου, Τορῖ, εὰ. Τί, 7 



΄ 

98 Γ06. 5, 28. --- 4, 19. 

28 Ῥησᾶ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθηλ τοῦ Νηρὶ 28 τοῦ Μελχὶ τοῦ 

294δδἱ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἑλμαδὰμ τοῦ Ηρ 29 τοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ ᾿Ελιέδερ 
90 τοῦ Ἱωροὶμ τοῦ Ματθὰτ τοῦ .4ευὶ ὃθ κοῦ «Συμεών τοῦ Ιούδα φοῦ 
31 Ἰ]ωσὴφ τοῦ ᾿]ωνὰν τοῦ Ἐλιακεὶμ δΗ τοῦ Μελεᾶ τοῦ Μεννᾶ τοῦ 
30 Ματταθὰ τοῦ Ναθὰ» τοῦ «4ανὶδ 33 τοῦ ᾿]εσσαί τοῦ Ἰωβὴδ τοῦ 
33 Βοὺς τοῦ «Σαλμὼν τοῦ Ναασσὼν ὃ5 τοῦ ᾽άμιναδὰβ τοῦ άδμεῖν 
84 τοῦ “ρνὶ τοῦ ᾿Εσρὼν τοῦ Φαρὲς τοῦ ᾿Ιούδα 34 τοῦ ᾿]ακὼβ τοῦ 
3ὔ]σαὰκ τοῦ ᾿4βραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ δὺ τοῦ Σθροὺχ τοῦ 
Δύ Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σάλα ὃῦτοῦ Καὶὰμ τοῦ «4ρ- 
37 φαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ 4άμεχ ὃἼ τοῦ Μαθουσάλα τοῦ 
38 Ενὼχ τοῦ ᾿άρεδ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊὰν ὃδ τοῦ ᾿Ενὼς εοῦ 

Σὴθ τοῦ 4δὰμ τοῦ θεοῦ. . 

| ΙΥ. 
Τοπἰαίίο. ὦθεας Ναζαχοιλῖ γ]ίαο Ροτίου]απι ϱαδῖδ. Βαπαπίας Ο8ΡδαΓ- 
παυπηὶ ἀδοπιοπίβοις, βοσταθΡοἵσ], α)!. Ὠϊβοθάϊἰ ἀοοίατας ροσ (α]αθαπη. 

1 ᾿Ιησοῦς δὲ πλήρης πνούµατορ ἁγίου ὑπέσερεψεν ἀπὸ τοῦ πι, 
2 Ἰορδάνον, καὶ ἤγετο ἐν τῷ προύµατι ἐν τῇ ἐρήμφ. ᾿ ἡμέρας τεσ- Μο µ 

σεράκοντα πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ οὐκ ἔφαγεν 
οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείαις, καὶ συρτελεσθεισῶν αὐτῶν ἔπεί- 

ἃ νασεν. ὃ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ 
ἑ λίθφ τούτφ ἵνα γένηται ἄρτοο. Α καὶ ἀπεπρίθη πρὸρ αὐτὸν ὁ 

᾿Ιησοῦς Γἐγραπται ὅτι οὐκ ἐπ ἄρτφ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. οι 5,” 
6 ὅκαὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς 
6 οὐιουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. ϐ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος «Σοὶ 

δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι 
7 ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω δίδωµι αὐτήν' Ἰσὺ οὖν ἐὰν 
8 πρθσκυνήσῄς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. ὃ καὶ ἀποκριθεὶς 

αὐτῷ εἶπον ὁ Ἴησοῦς Γάγραπται Ποοσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν "δι ς, 1. 
9 σου καὶ αὐτῷ μόνφ λατρεύσεις. ὃ ήγαγεν δὲ αὐτὸν είς Ἵδρουσα- 

λὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιο» τοῦ ἑεροῦ » καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ 
10 υἱὸρ εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ὀντεῦθεν κώτω ᾿ 10 γέγραπται γὰρ μὲν’ 

ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 
14 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε µή ποτε προσκόψῇς πρὸς λέθον 
12 τὸν πόδα σου. «13 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς ὅτι εἴρη- 
4-ται Οὐκ ἐκπειράσδις κύριον τὸν Θεόν σου. 15 καὶ συντελέσας «Ρις,1ε 

πάντα πειρασμὺ» ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

28. Ἐλμωδάμ 29. Ἰησοῦ: Ἰωσή 31. Μεννᾶς Μαΐνάν 3). Ωβήδ... Βοόξ 
39. τοῦ ᾿4δμεὶν τοῦ Αρνί: τοῦ 4ράμ... Ἔσρώμ 3ὔ. Σαρούχ ὀθ. Καῑνάν 

Ιν. 1. πνεύματος ἁγίου πλήρης ... εἷς τὴν ἔρημον 2. τεσσαρά- 
κοντα ... ὕστερον ἐπείνασε ὃ. εἶπεν δὲ: καὶ εἶπεν 4. πρὸς αὐτὸν ὁ 
᾿Ιησοῦς: ἸΙησοῦς πρὸς αὐτὸν λέγων ... κάά ἵη ἤποθ ἀλλ ἐπὶ παντὲ ῥή- 
µατι θεοῦ ὅδ. αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλόν ϐ. ᾧ ἐάν Ἰ. ἐνώπιόν 
μου... πάντα 8. ὁ ̓}ησοῦς: Ὕπαγε ὁ ὀπίσω μου σατανᾶ" γέγραπταν γάρ 
ϱ. ἤγαγεν δὲ: καὶ ἤγαγεν ... ἔστησεν αὐτόν ... Εἰ ὁ υἱός 
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Καὶ ὑπέσερεψεν ὁ Ἰησσύς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεόµατος οἷς 14 
τὴν Γαλλαίαν᾽ καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ ὅλης τῆς περιχάρου πὲρὶ 
αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖρ αὐτῶν», δοξα- 16 
ζόμενος ὑπὸ πάρτω». 

Καὶ ᾖλθον εἰς τὴ» Ναξαρέθ, οὗ ᾖρ τεθραμµένος, καὶ εἰσῆλ- 19 
θεν κατὰ τὸ οὐωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἶς τν 
συναγωγή, καὶ ἀνέστη ἀναγρῶναι. 17 μαὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον 11 
τοῦ προφήτου Ἡσαῖον, καὶ ἀναπεέξας τὸ βιβλίον ριν σὺν 
τόπον οὗ ᾖ» γεγραμμµένον 19 Πνεῦμα κυρίου ἐπ ἐμέ, οὗ εἴνεκεν 15 
ἔχρισέν µε εὐαγγελίσασθαι πιωχοῖς, ἀπέσταλκέ µε 19 κηρῖδαι 19 
αμμαλώίτορ ἄφεσιρ καὶ ευφλοῖς ἀνάβλοψι, ἀποστεῖλαι τεύραν- 
σµένους ἐν ἀφέσει, χηρῦδὰε ὀιαντὺν κὺρίου δεκτό. 320 καὶ 20 
πτύξας σὺ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ὀλάθισεν, καὶ πάντων ὃν 
τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ «ὀφθαλμοὶ ἀτδνίζοντες αὐτῷ. 1"! Ίρξατο δὲ 21 
λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωεαι ἡ Ἰθαφὴ αὕτῃ ὃν 
τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 32 καὶ πάντερ ἐμαρτύρουν αὐϊῷ καὶ ἐθαύμαζον 23 
ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορενομόνοιρ ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον Οὐχὶ ὁ υἱός ἐστιν Ιωσὴφ οὗτος; 35 καὶ εἶπον 25 
πρὸς αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ µοι τὴν παραβολὴν ταύτην λατρέ, 
Φεράπευσον σεαυτόν' ὅσα ἠκούσαμεν γενόµενα ὁ ες ο) ΡΜ 
ναούμ, ποίῃσο» καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 38 εἶπεν ὃ ἕ μὴν 2) 
λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεῖς προφήτης δελτός ἐστιν ἐν εῇ πατρίὂι αὐτοῦ. 
25 ἐπὶ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ 1ῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 256 
Ἡλίν ὃ εφ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ έτη τρία καὶ 
μήνας ἐξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γή», 26 καὶ 26 
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἡλίας εἰ μὴ εἰς «Σάρεφθα τῆς 

ἕ Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν. 31 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ 27 
Ἰσραῇλ ἐπὶ Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθα- 
ρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. 328 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ 28 

ἐν τῇ συναγωγή ἀκούοντες ταῦτα, 39 καὶ ἁφαστάντες ἐξέβαλον 20 

αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ῥγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὅρους 
ἐφ οὗ ἡ πόλιο ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε ατακρὴμρίσαι αὐτόν ' 
δ0 αὐτὸς δὲ διε}θὼν διὰ μέσον αὐτῶν ἐπορεύέτο. 30 

Καὶ κατῆλθον δὖρ Καφαργαοὺμ αόλι τῆς Γαλιλαίας, καὶ 84 
ή, διδάσκω» αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν . 51 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 32 
τῇ διδαχῆ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 35 Καὶ ὃν τᾗ 55 
συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ 
ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ 94 Έα, εί ἡμῖν καὶ σοέ, Ἰησοῦ Ναζαρη»ό; 84 

10. Ναδξαρές 17. βιβλίον Ἡσαλξου τοῦ προφήτου 18. ἔνεκεν ... εὔάγγε- 

λξεσθαι ε.ς δάά ον ἀπό ἰάσασθαι τοὺς συντετριιμένούς τὴν καρδίὰν 
20. οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν 332. Οὐχ οὗτός ἐστι ὁ υἱὸς Ιωσήφ 293. ἓν τῇ 

Καπέρναούμ 26. Σᾶρεπτά ... Σιδῶνος 31. ἓν τῷ Ἰσραήλ Ροξὲ προ- 
φήτου Ροη... Νεεμάν 290. ἕως τῆς ... αὐτῶν ᾠκοδόμητο ... ὥστε: εἰς 

τό 94. λέγων .Ἔα 
.Ἡλιις 



400 1506. 4, 95. --- 4, δ. 

26 ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θιοῦ. 35 καὶ 
ὀποτίμησε» αὐτῷ ὁ ησοῦς λέγων Φιμώθγει καὶ ἔξελθε ἀπ 
αὐτοῦ. καὶ ῥψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον αἷς τὸ µέσο» ἐξῆλθιν ἀπ] 

30 αὐτοῦ, μη δὲν βλάψαν αὐτόν. ὃ6 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, 
καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες 1ϊΐς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι 
ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει ἐπικάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύµασιν καὶ 

37 ἐξέρχονται; 37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον 
τῆς περιχώρον. 

38 "4ναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἴίαν μεις 
Σίμωνος. ο πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχοµένη πυρετῷ μᾶ- 1-2]. 

99 Ἰάλφ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. ὃθ καὶ ἀπιστὰς ἐπάνω 
αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα δὲ 
ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 

40 4ύνοντος δὲ τοῦ ἡλέον πάστες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας όσοι “- 
ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν" ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστφ αὐτῶν 

41 τὰς χεῖρας ἀπιτιθεὶς ἐθεράπενσεν αὐτούς. 4"! ἐξήρχετο δὲ καὶ 
δαιμόνια ἀπὸ πολλῶ», κραυγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ νὸρ 
τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλοαῖν, ὅτι ἴδεισαν τὸν 
Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

42 Γενομάνης δὲ ἡμέρας ἀδιλθὼν ἐπορεύδη εἰς ἔρημον τόπον, 5, 
καὶ οἱ ὄχλοι ἀπεζήτονν αὐτόν ' καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖ- 

49 χον αὐτὸν τοῦ μῇ πὀρεύεσθαι ἀπ αὐτῶν. 49 ὁ δὲ εἶπεν πρὺς 
αὐτοὺς ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραιο πύλθσιν εὐαγγελίσασθαί µε δεῖ τὴν 

{4 βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44 καὶ ἦν κηρύσ- 
σων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας. 

γ. 
Ῥιεσβίας Ῥθιτ]. Ἱμδρτοβις, Ἐαχα]γίῖοια ρθς ἑθοαπι Η]αίας: Ῥ]δβρ]ο- 
πιῖθο οτιπιἰηβώο. 1θυὶ ϱ/αβααο οοπγϊνίαπ. Ὠϊαρα]ϊ ποἩ ἠθ]υπαπίον. 

1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄὕχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν Ἰὰτα 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἁστὼς παρὰ τὴν λέμνην Γεννη- 1ο τὰ 

«3 σαρέε, 3 καὶ εἶδεν δύο πλοιάρια ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνη» οἱ δὲ 
3 ἁλιες ἀπ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. ὃ ἐμβὰς δὲ εἰς 

ὃν τῶν πλοίων ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπα- 
φα]αγαῖν ὀλίγον καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς 

4 ὄχλους. 4 ὧς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἔπα- 
άγαγε εἰ τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν». 

6 ὅ καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν αὐτῷ ᾿Επιστάτα, δὲ ὅλης νυκτὸς 

25. ἔξελθε ἀπὶ αὐτοῦ: ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ 38. ἀπό: ἐκ ... ἡ πενθερὰ δ6 
40. ἐπιθείς 4. κραυγάζοντα: αράζοντα ... ὁ Χριστὸς ὁ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 
4). ἑξήτουν 43. ἐπόο ες .. : ἀπέσταλμαι 4. ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

Ῥ. 4. καὶ ἀκούειν; τοῦ ἀκούειν 3. πλοῖα.. . ἀποβάντες ἀπ αὐτῶν 
ἀπέπλυναν ἃ. τοῦ Σίμωνος ... καθίσας δές καὶ καθίσας .. . ἐδίδασκεν 
Δηίθ ἐκ Ῥοη δ. ὁ Σίμων ... ὅλης τῆς κ. Ὁ. ο.)  . '.' '.'. '. Ἅ Ἕ. 

-- 
.»-υ 



131, ᾱ. δίκτνο». 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν ἱχθύων πλῆθος πολύ" 

πι δα 

900. 5, 6. --- 24. 101 

κοπιάσαγτες οὐδὲν ἐλάβομεν' ἐπὶ δὲ τῷ ῥήμασί σου χαλάσω τὸ 
- 

διερήσσετο δὲ τὸ δίκευον αὐτῶν. Ἰ καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοἰᾳ ἳ 
ἐν τῷ ἑτέρφ πλοίῳ τοῦ ἑλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ ᾖλθον, 
καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστα βυθίζεσθαι αὐτά. δδὼν δ 
δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς Τόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων Ἔξελθε 
ἀπ] ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλόρ εὖμι, αύρια. » Ῥάμβος Τὰρ πε- Ὁ 
θιέσχε» αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρα τῶν ἠθύων 
ᾗ συνέλαβο», 39 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβο» καὶ ]ωάννην υἱοὺς Ζε- 10 
βεδαίον, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίµωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 
᾿Ισοῦς Μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ οῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν. 4 καὶ 14 
καταγαγόντας τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντεο ἅπαντα ἠκολούθη- 
σαν αὐτῷ. 

κά ὀγένατο. ἓν τῷ εἶναι αὐτὸν ὃν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ 12 
κο, ἀνὴρ πλήρης λέπρας καὶ ἰδὼν τὸν ᾿]ησοῦ», πεσὼν ἐπὶ πρόσωπο» 

"ἐδείθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἑὰν Θέλῃς, δύνασαί µα καθαρίσαι. 
15 καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἤψατο αὐτοῦ εἶπών Θέλω, καθαρίσθητι. 19 
καὶ εὐθέως ᾗ λέπρα ἀπᾖλθον ἀπ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγ- . 
Ίειλον αὐτῷ μηδονὶ δἰπεῖν ; ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ 
ἱερεῖ, καὶ προσένεγλθ περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθώς προσό- 

ὅτ1,.. Ταξεν Μωυνσῆς εἷ, µαρτύριον αὐτοῖο. 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ 15 
λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχο»το ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ Θε- 
θαπεύδσθαι ἀπὸ τῶν ἀἆσθενειῶν αὐτῶν 16 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχω- 16 
ρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόµενος. | 

Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκω», καὶ 11 
ἦσαν καθήµενοι Φαρισαῖοι καὶ »ομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἑληλυ- 
9ότες ἐκ πάσης κώµης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας καὶ Ἱερου- 
σαλήμ’ καὶ δύναµις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτοὺς. 18 καὶ ἰδοὺ 18 
ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλύης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυµένος, καὶ 
ἐξήτου» αὐτὸν εἰσενεγκεῖν θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 19 καὶ μὴ εὑρόν- 19 
τες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
δῶμα διὰ «εῶν περάµων καθῆήκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίφ αἷς τὸ 
µέσο» ἔμπροσθεν τοῦ ᾿]ησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν 20 
"4νθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 34 καὶ ἤρξαντο δια- 21 
λογίζεσθαι οἱ γθαμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφηµίας; τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι αἱ μὴ 
μόνος ὁ θεός; 23 ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 22 

 ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Τέ διαλογίζοσθα ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν; 35 εί ἐστιν εὐκοπώτερο», εὐπεῖν ᾽4φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 25 
σου, ᾖ. εὐτεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 34 ἵνα δὲ εἰδῆτα ὅτι ὁ υἱὸς 24 

«6. διεῤῥήγνυτο Ί. μετόχοις: βἀά τοῖς ϐδ. τοῦ Ἰησοῦ 10. ὁ Ἴησοῦς 
16. θεραπεύεσθαι ὑπ) αὐτοῦ 19. διὼ ποίας 30. εἶπεν αὐτῷ 24. ἀφιέναι 
ἁμαρτίας 29. Ἔγειραι 
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τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρσίας, εἶπο 
τῷ παραλελυµένφ -Σοὶ λέγα, ἔγειρε καὶ ἄρας τὸ κλιίδιών σου 

3ὔ πορεύου εἰ τὸν οἶκόν σου. 25 καὶ φαραχρῆμα ἀφαστὰς ἁνώπιον 
αὐτῶ», ἄρας ἐφ ὃ κατέκειτο, ἀπῇλθεν αἱ; τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξά- 

96 ζων τὸν θεόν. 26 καὶ ἔχστασις ἔλαβεν ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν 
θεόύν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντερ ὅτι εἴδομεν παράδοξα 
σήμερον. 

οἵ Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνῃη» ὀνόματι .4ευὶν 
28 καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ -«4κολούθει μοι. 28 καὶ 
29 καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 29 καὶ ἐποίᾳσεν 

δοχὴ» µε]άλην 4ενὶς αὐτῷ ἐν τῇ ρράᾳ αὐτοῦ. καὶ ᾗν ὄχλος τε- 
90 λωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μᾶτ αὐτῶν κατακείµενοι. 50 καὶ 

ἐγόγγνζο» οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ θαμματεῖρ αὐτῶν πρὸς τοὺς μα- 
θητὰς αὐτοῦ λέγοντες 4ιὰ τί μετὰ τῶν τολωνῶν ἐσθίοτε καὶ 

8] πίνετο; 33 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐ χρρίαν 
30 ἔχονσιν οἱ ὑγιαίοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶφ ὄχοντορ ὃδ ρὐκ 
33 ἐλήλνθα μαλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς δ μετάνοια». 56 οἱ 

δῥ είπαν πρὸς αὐτόν Οἱ μαθηταὶ Ιωάννου »Πστεύουση, πυνὰ 

καὶ δβήσειρ ποιοῦνται, ὑμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ 
8 ὀσθίονσυν καὶ πίνουσι». 84 ὁ δὲ οἶπον πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε 

τοὺρ υἱοὺς σοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μεή αὐτῶν ἐστί, 
3ὔ ποιῆσαι Φηστεύειν; δδ ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ 

ἀπ αὐτῶν ὁ ρυμφίος, τότε »ηστεύσουσιν ὃν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
30 503 Έχεγο δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδείρ ἐπίβλημα 1 

ἀπὸ ἑματίον καιοῦ σχίσαρ ἀπιβάλλει ἐπὶ ἐμάτιον παλαιόγ᾿ εἰ δὲ τ 
μή 18, καὶ τὸ καινὸν σχίσβι καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἀπὸ 

37 τοῦ καινοῦ. 7 καὶ οὐδεῖς βάλλει οἶνον νέου δές ἀσκοὺς παλαιούς" 
«δἱ δδ μή 75, ὁ ῥήξει ὁ ὁ οἶνος ὁ νέος τοὺς ἀσχούς, κρὶ αὐτὸς ὀκχν- 

98 θήσεται καὶ οἱ ἀσκοίὶ ἀπολοῦνται: ὃθ ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 

30 καμοὺς βλητέον. ὃ89 κρὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέο» λέγει 
γάρ Ὁ παλαιὸς χρηστόρ ἐστιν. 

γ]. 
Ρἱκάραϊ καὐὓαίο αρίοθα ονο]]απί. 8ΐοοβ παπα βαρΌαίο απαίατ. 

Αροείο]οσαπι ΧΠ οἱθοβο. Οτακίίο αἆ Ρρορα]ρα, 

4 Ἐ]όνετοι δὲ ἐν σαββάτφ δευτεροπρώσφ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ 
σπορίµω», καὶ ἔτιλλον οἱ μαθητρὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιο» 

4. ἠξονσίον ἔχει Ρορύ ὅ ὅτι ρα. ο Έγειρω 25. ἐᾳ ᾧ 28. ἠκολούβησεν 
20. ὁ «άευίς 90. οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖον ... 0ἱ4 τῶν... 
τελωνῶν κοὸ ἁμαρτωλῶν 34. ἀλλ οἱ 39. εἶπον ... 4ιὼ τἰ οἱ 36. ἀπὸ 
ἑματίου : ΟΠ ἀπό... ΟΠ σχίσας ο... σχίξεε.. . συμφωνεῖ ἐπίβλημα τὸ ἀπό 
3]. ὁ οὖνος ὁ νέος; ὁ νέος οὖνος 489. αάᾶ ἵῃ βπθ καὶ ὠμφόσεροι συντη- 
ροῦνται 39. εὐθέως Θέλει... χρήστότερος 

Ι. 1. διὰ τῶν 

πι9, 
14. 159. 
Νο 3, 
18-10. 

πι αλ, 

ώς Ὀ 
33-28. 
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ψώχορεος ταῖς χερσίν. τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον Τέ ποιεῖτε ὃ 2 

δα οὐχ ἔξεστιν τοῖς σάββασι»; ὃ καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς οἶπον ὁ 5 

πι 14, 
9-4. 
Μο 5, 
1-6. 

Δε 1, 13. 

Ἴησοῦς Ονδὲ τοῦτο ἀνέγρωσε ὃ ἐποίῃσεν 4{ανὶδ ὁπότε ἐπείγασεν 
αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; 4 εἰσήλθεν ες τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ 4 
καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβεν καὶ ὄφαγεν καὶ ἔδωψον 
τοῖς μού αὐτοῦ, οὗς οὐκ ἔξοστιν φαγεῖν δὲ μὴ μόνονς τοὺρ ἑερεῖο. 
ὅ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριόρ ἐστι ὁ νυἱὸρ τοῦ ἀνθρώπον καὶ ὅ 
τοῦ σαᾳββάτου, 

Ἔγένετο δὲ καὶ ὃν ὁπρφ σαβῥάτφ εἰσελθεῖν αὐτὸν είς τὴν 6 
σνναγωγὴν καὶ διδάσκει». καὶ {ν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ᾗ χεὶρ αὐτρῦ 
ᾗ δεξιὰ ᾗν ὁγρά᾿ 7 παροτγροῦντο δὲ αντὸν οἱ γραμμαγεῖς καὶ οἱ ἸἹ 
Φαρισαῖρι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπδύει, ἵνα εὕρωσιῳ πατηγορεῖν 

αὐτοῦ. 8 αὐτὸς δὲ δει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν' εἶπεν δὲ τῷ ἆν- 8 
δρὲ τῷ ἑηρὰ» ἔ ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ στῇθι εἰς τὸ µέσο». 
καὶ ἀναστὰρ ἔστη. Ὁ εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτούς Ἐπερωτῶ 9 
ὑμᾶς οἱ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν 
σῶσαι ἢ ἀπολέσαι; 19 καὶ περιβλεψάμενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν 10 
αὐτῷ Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σον. ὁ δὲ ἐποίμσεν οὕτως, καὶ ἄπεκα- 
τεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦν 43 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησα» ἀνοίας, καὶ διδ- 14 
λάλουν πρὸς ἀλλήλους τέ ἂν ποιῄσειαν τῷ ᾿Γησοῦ. 

Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταιο ἐξελθεῖν αὐτὸν ες τὸ 12 
» ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκεερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ 

θεοῦ. 15 καὶ ὅτε ὀγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε» τοὺς μαθητὰς 13 
αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ αὐτῶν δώδεκα, οὖς καὶ ἀποστόλους 
» 44 σα 4 .) Πέ: 4 4 ὃ ιό 

ὤνόμασε», Σίμωνα Ον Ναι αἈθμασεν Πέτρο», και «ἀγδρέαν 14 
3 3 ᾿ 9 ο 9.2 , 9") , Δ 9 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ᾿]άκωβορ καὶ Ἰωάρρην καὶ Φίλιππο» καὶ 
Βαρθολομαῖον 15 καὶ Ματθαῖον καὶ θωμᾶν, καὶ ᾿Ιάκωβον -4λ- 15 
φαίου, καὶ «Σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτήν, {6 καὶ ]ούδαν Ἴα- 16 
κώβου, καὶ ̓Ἰούδαν Ἰσκαριῶθ. ὃς ἐγένετο προδότης, 17 καὶ κατα- 17 
βὰς μα αὐτῶν ἕστῃ ἐπὶ εόπου φεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν 
αὐτοῦ, καὶ πλήθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ 
Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆο παραλον Τόρου καὶ Σιδῶνορ, οἳ ᾖλθο» 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 18 καὶ οἱ 16 
ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων» ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο, 9 καὶ 19 
πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἄπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ αὐτοῦ 
ὀξήρχετο καὶ ἰῶτο πάνταρ. 30 Καὶ αὐτὸς ἐπάραρ τοὺς ὀφθαλ- 29 

2. εἶπον αὐτοῖς... ἔξεστι ποιεῖν ἐν 4, ὥς εἰσῆλθεν . . . καὶ ἔδωκε καὲ 6. ἐκεῖ 
ἄνθρωπος ὮᾖἹ. παρεσήρον» ..» θεραπεύσει ... κατηγορεῖν: κατηγορία. 
δ. εἶπεν δέ; καὶ εἶπε... . ἀνδρί: ἀνθρώπῳ ... ' Ἔγειραι ... καὶ ἀναστάς: 
ὁ δὲ ἀναστάς ϱ. δέ: οὖν... Ἐπερωτήσω ὁ ὑμᾶς τε Ἔξεστι τοῖς σόββασιε 
10. αὐτῷ: τῷ ἀνθρώπῳ ... οὕτω ... ἀποκωτεστάφθη ... 8άἆ ἵπ πα 
ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη 19. ἐξελθεῖν αὐτόν: ἐξῆλθιν 44. καὶ Ιάκωβον; οἱ 
μαΐ... φαὶ Φίλιππον: ΟπΑ καὶ 1ὔ. καὶ Ματθαῖον: οπα αν καί ... κφὶ 1ά- 
κωβον; Οἵ9 κρό ... τὸν τοῦ «λφαίου 46. οπι καὶ Ρτίμδ... Ἐσκαφιώτη», 
ὃς καὶ 18, ὀχλούμενοι ὑπό ... καὶ ἐθεραπεύοντο 19. ἐξήτει 
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Ἰ8τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν Ἰ8 διὰ σπλάγχτα ἑλέους 
79 θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ὑποσκέψατο ἡμᾶς ἀναταλὴ ἐξ ὄψουρ 79 ἐπι- 

φᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιά θανάτου καθηµέροις, τοῦ κατευ- 

θῦναι τοὺς πόδαρ ἡμώ» εἰ ὁδὸν εἰρήνης. 
ὁ Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανον καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµαει, καὶ ἦν ἐν 

ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ισραήλ. 

1Η. 

Οοοβείοπθ ο6πβΙθ ὦθβαπβ Βαἱ]]ο]ιοπαϊ παθοίασ. Απρε] οὐ Ρ85ίΟΓ68. 
Οισουπιοϊἰθίο. 1π/ί8ης βἰθῶέας Ώθο. Άγπιθοη θἱ ΔΠη8. Ῥαθ5 1η {θ8ιρΙοΟ. 

4 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείαις ἐξῆλθεν δύγµα παρὰ 
Καίσαρος «ἀὐγούστου , ἀπογράφεσθαι πᾶσα» τὴν οἰκουμένη». 

ὃ Σαὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας 
3 Κυρηνίου. 8 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἷς 
ἑ τὴν ἰδίαν πόλιν. 34 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ 

πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν «4{ανὶδ ἥτις καλεῖ- 
ται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς «4{ανίδ, 

ὅ ὃ ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύφ. 
6 Εγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ 

Ἰ τεκεῖν αὐτήν, Ἱ καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκο», καὶ 
ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν 
αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρα τῇ αὐτῇ ἀγρανλοῦντες καὶ 
Φ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς υκτὸς ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. 9 καὶ 

ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν 
40 αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον µέγαν. 0 καὶ εἶπεν αὐτοῖρ ὁ 

ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθα' ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν µεγά- 
41 λην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ ΛΊαῷ, 14 ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον σω- 
42 τήρ, ὃς ἐστιν Ἄριστὸς κύριος, ἐν πόλει {αυΐδ. 12 καὶ τοῦτο ὑμῖν 

τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον κείµενον ἐν φάτνῃ. 
13 15 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλφ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου 
41 αὐούντων τὸν θεὸν καὶ λαγόντων 34 4ὖόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ 
15 ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀρθρώποις εὐδοκία. Ίδκαι ἐγένετο ὥς ἀπῆλθον 

ἀπ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποι- 
µένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους 4ιέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲὶμ καὶ ἴδωμεν 

16τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γαγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 καὶ 
ᾖλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦραν τή» τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿]ωσὴφ 

4Ί καὶ τὸ βρέφος κείµενον ἐν τῇ φάτνῃ 11 Αλόντες δὲ διεγνώρισαν 
περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τού- 

18του. 15καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαλη- 
49 θέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐχούς' 19 ᾗ δὲ Μαριὰμ πάντα 

συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συµβάλλονσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 

Π. 4. Ναζαρές δ, μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικέ Ἰ. ἐν τῇ φάώτνῃ 
12. .. τῇ φάτνη 16. ἀνεῦρον 

πι 1, 35. 

οἱ 5, 1. 

κ. υ-. - - 



καν 19.9. 

1τ11, 6. 

«Ετι9, 1. 

111.89. 

1,6. 2, 20. ο. 40. ού 

2) καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζονεες καὶ αὐνοῦντες τὸν 20 
θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον κπαθὼς ἐλαλήθη πρὸς 
αὐτούς. 

: Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῦ αὐτόν, 34 
καὶ ἐχλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλον 
πρὸ τοῦ σνλλημφθῆναι αὐπὸ» ἐν τῇ κοιλία. 

Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ 33 
τὸν νόµμον Μωνσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν αἱ; Ἱεροσόλυμα παραστῆ- 
σαι τῷ κνρίφ, 33 καθὼς γέγραπται ἐν νόµῳ κυρίου ὅτι πᾶν ἄραεν 23 
διανοῖγον μήτρα» ἅγιον εῷ κνρίφ κληθήσεται, 34 καὶ «οῦ δοῦκχαι 24 
Ὀνσίαν κατὰ τὸ αἰρημένον ἐν τῷ νόµῳ κυρίαυ, ζεῦγος αρυγόνων 
ἢ δύο νοσσαὺς περιστερῶ». 36 καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ὦν Ἵσρουσα- 26 
λὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιο καὶ εὐ- 
λαβής, προσδεχόµενος παράκλησιν τοῦ Ἱσραήλ, καὶ πνεῖμα ἦν 
ἅγιον ἐπ αὐτόν' 39 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηµατισµένον ὑπὸ σοῦ ανεύ- 20 
µατος τοῦ ἁγίον, μὴ ἐδεῖν θάνατον πρὶν ᾖ ἴδι τὸν Χριστὸν κν- 
ίου. 37 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύμαει εἷς τὰ ἱερόν' καὶ ἐν «ῷ αεἶσα- 2Ί 
}αγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿]ησοῦν, τοῦ ποιῇσαι αὐτοὺς κατὰ 
τὸ εὔθισμόνον τοῦ ρόμου περὶ αὐτοῦ, 38 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ 28 
εἰ τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν Θεὸὺν καὶ εἶπεν 39 Νῦν ἀπο- 29 
λύεις τὸν δοῦλόν σον, δέσσοτα, καφὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνη, 80 ὅτι 30 
εἶδον οὐ. ὀφθαλμοί μον τὺ σατήριόν σου, 86 ᾖτοίμασας πατὰ 3ἱ 
πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν», ὃλ φῶς εἰς ἀποκάλνυψιν ἐθρῶν καὶ 39 

δόξαν λαοῦ σου ᾿Ἰσραήλ. 88 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ᾗ µήτηρ 39 
θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 84 καὶ εὐλόγησεν 34 
αὐτοὺς 'Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴ» μητέρα αὐτοῦ ἸΙδοὺ 
οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ἱσραὴλ καὶ 
εἷς σημεῖον ἀντιλεγόμενο» 3δ καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχἠν διε- 36 
λεύσεται ῥομφαία, ὅπως ἄν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν 
διαλογισµοί. 56 καὶ ἡ ᾗν "4ννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανονήλ, ἐκ 36 
φυλῆς “4σήρ αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα 
μετὰ ἀνδρὸς τη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, ὃ7 καὶ αὐτῆ 3] 
χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων», ἤ οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ 
"ηστείαις καὶ δεῄσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 58 καὶ 36 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἑλάλει περὶ 
αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. 50 Καὶ 30 
ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νόµον κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν ες πόλιν ἑαυτῶν Ν αοοήν. 40 τὸ δὲ παιδίον 40 

20. ἐπέστρεψαν 21. αὐτόν: τὸ παιδίον .. : συλληφθῆναι . ἐν τῷ: 
οι τφ. .0 ερσσούς 205. ἅγιον ἦν 28. ἀγκώλας αὑτοῦ 39. ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ «αν ᾗ µήτηρ: Ἰωσὴφ καὸ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ῥὅθ. ἔτη μετὰ ὠνδρὸς 
ἕπτα ο]. αὕτη .ο. ἕως» ὣς ... ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 38. καὲ αὕτη αὐτῇ. ο 

ἓ Φεῷ; τῷ κυρ ... ἐν Ἱερουσαλήμ 39. ες τὴν πόξιν αὐτῶν Ία- 

αρέτ | 
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ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ᾖ» !, το. 
ἐπ αὐτό. 

44 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ 
42 τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 33 καὶ ὅτε ἐγένετο ἑτῶν δώδεκα, ἀναβαι- 
ἐδνόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῇς ἑορτῆς, 33 καὶ τελειωσάρτων 

τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς 
ἐἰ ἐ Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 44 νοµίσαντες 

δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτου» 
4ὔ αὐτὺν ἐν τοῖς συγγενέσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, Αὖ καὶ μῇ εὑρόντες 
4ὐ ὑπέστρεψα» εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν. 49 καὶ ἐγένετο 

μετὰ, ἡμέρας ερεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἑδρῷ καθεζόµενον ἓν µέσφ 
ο τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς' 
4] 47 ἐξίσεαντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ 
48 ταῖς ἀποκρίσοσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντερ αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ αὐτοῦ Τέχνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὗ- 
{θτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49 καὶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὖκ ἴδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ 
δ0 πατρόρ µου δεῖ εἶναί µε; ὅθ καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ 
δὶ ἐλάλησεν αὐτοῖρ. δί καὶ κατέβη με αὐτῶν καὶ ἦλθον εἡ Να- 

ζαρέθ, καὶ ἦν ὡποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ᾗ μήτηρ αὐτοῦ διε- 
δη τήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν εἴ καρδίᾳ αὐτῆς. ὅλ καὶ 

Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις. 

ΠΙ. 
{οἨθηπθρ Ῥαρδθία ἵη ἀθβθσίο. Ἡοτοάθβ. ὦθει Ιπωπιθγβίο θἱ ϱρθηθλ]ορί8. 

1 Ἐν ὄτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καΐσα- πι 3, 
ρος, ἡγεμονεύοντος Πορτίου Πιλάτου τῆς Ιουδαίας, καὶ τετραρ- Ἡ μο η 
χοῦντοῦ τῆς Γαλιλαίας Ἡράδουν, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὖ- νο αν α-α. 
τοῦ σεεραρχοῦντος τῇς Ἱτουραίας καὶ Τραχωνίειδος χώρας, καὶ 

2 4νσανίον τῆς "Αβιληνῆς τετραρχοῦρτος, ἐπὶ ἀρχιερέως "άννα 
καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ ᾽᾿]ωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν 
ἐν τῇ ἑρήμφῳ ὃκαὶ ἦλθεν εὖ πᾶσαν περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου 

4 κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰ ἄφεσο ἁμαρειῶ», 4 ὡς γέ- 
Ίραπται ἐν βήρλφ λόγων Ἡσαῖου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος " Ἐν 40 
ἐν τῇ ἐρήμφ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίον, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

ὅ τρίβους αὐτοῦ. ὃ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ αἱ 
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας ὃ καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριο» 

ωο 

40. ἐκραταιοῦνο πνεύματι πληρ. σοφίας 42. ἀναβάντων αὐτῶν εἰς Ἱεροσό- 
ἆυμα 49. ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ µήτηρ αὐτοῦ 44. ἐν εῇ συνοδίᾳ ενας... 
παὸ ά τοῖς γγωστοῖς 45. εὑρόντες αὐτόν... ζητοῦντες 46. μεθ ἡμέρας 
48. εἶπεν ρορὺ αὐτοῦ Ρος δ1. Ναζαρές 

Πι. 2. ἐπ' ἀρχεερέων ..9 τὸν τοῦ Ζαχαρίου ὃ. πᾶσαν τήν 4. προ- 
φήτου λέγοντος ὕ. εὐθεῖαν 
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κοῦ Θεοῦ.  ὄλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοιρ βαπτισθῆναι Ἰ 
ὑπ αὐτοῦ Γεννήµατα ἐχιδνών, είς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 
μελλούσης ὀργῆς; ὃ ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας, ὃ 
ναὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ὃν ἑαυτοῖς Πατέρα ὄχομεν τὸν 4βραάμ᾽ 
λόγω γὰρ ὑμῖν δει δύναται ὁ θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ὀγεῖραι 
τέκνα τῷ 4βραάμ. δῇδη δὲ καὶ ᾗ ἀξίη πρὸς τὴν ὑζαν τῶν 9 
δένδρων κεῖεαι πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἑκ- 
κόπτεται καὶ εἷς πῦρ βάλλεται. 190 καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι 10 
λέγοντες Τί οὖν ποιήσωµε»; 14 ἀποκριθεὶο δὲ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὁ 44 
ἔχων δύο χισῶναςρ µεταδότω τῷ μὴ ἔχονει, καὶ ὁ ἔχων βρώματα 
ὁμοίως ποιείω. 13 ᾖλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆνωι καὶ εἶπον 12 
πρὸς αὐτόν 4ιδάσκαλε, τί ποιήσωµε»; 15 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς 43 
Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένο» ὑμῖν πράσσετε. 14 ἐπηρώ- 14 
των δὲ αὐτὸν καὶ σερατευόµενοι λέγορτε Τέ ποιήσωµεν καὶ 
ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἸΜηδένα διασείσητᾶ. μηδὲ συχοφαρτήσητε, 
καὶ ἀρκεῖσβε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. {5 προσδοκῶντορ δὲ τοῦ λαοῦ 15 
καὶ διαλογιζοµέρων πάντων ἐν ταῖς ναρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ 
Ἰωάννου, µή ποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, Ιδἀπεκρίνατο ὁ ̓ ]ωάννης 16 
ἅπασιν λέγων ᾿Εγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς ' ἔρχεταί δὲ ὁ ἴσχυ- 
θότερός µον, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸρ λῦσαι τὸν ἐμάντα τῶν ὑποδη- 
µάτων αὐτοῦ, αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί- 
1Τοὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ εὖν ἅλωνα 11 
αὐτοῦ, καὶ συνάξει εὺν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκη»ν αὐτοῦ, τὸ δὲ 
ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 

Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ὅτερα παρακαλῶν οὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 18 
19 ὁ δὲ Ἡρώδηςρ ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ] αὐτοῦ περὶ Ἡρω- 19 

. διάδος τῆς }υλαικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν 
ἐποίησεν πονηρών. ὁ Ἡράδης, ΛΣ προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν 20 
καὶ κατέκλεισεν τὸν Ιωάννη» ἐν φυλακῇ. 

Ἐγένετο δὲ ν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν καὶ Ἰησοῦ 21 
βαπεισθέντος καὶ προσευχοµένον ἀνεφχθῆναι τὸν οὐρανό», 33 καὶ 2. 
καταβῆναι τὸ πρεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὧς περιστερὰν. ἐπ) 
αὐτόν, καὶ φωνὴν ἓξ οὐρανοῦ γενέσθαι Σὺ εἶ ὁ νἱόρ µου ὁ ἆγα- 
πητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 

Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿]ησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν εριάκοντα, 98 
ὤν υἱός, ὡς ἐομῆετο, τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἡλὶ 2Ε τοῦ Ματθὰτ τοῦ 24 
4ευὶ τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἰ]ανναὶ τοῦ Ἰωσὴφ 35 τοῦ Ματταθίου τοῦ 26 
αμὼς τοῦ Λαοὺμ τοῦ Εσλὶ τοῦ Ναγγαὶ 20ποῦ Μαὰθ τοῦ Ματ- 206 
ταθίον τοῦ Σεμεῖν τοῦ ᾽᾿]ωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ 327τοῦ Ἰωανὰν τοῦ 2] 

10. πτοιήσομεν 1. λέγει 12. ποιήσοµεν 44. Καὶ ἡμεῖς τὶ ποιήσομεν 
. αὐτοῖςς πρὸς αὐτούς 19. Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 20. ἐν τῇ 

φυ]ακῇ 22. ὡσεί ... γενέσθαι λέγουσαν ... ἠὐδόκησα 29. ὡσεὲ ἑτῶν 
τριάκοντα ἄρενο ὃ ὤν ὡς ἡομίνεο υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ηλὲ 24. ᾿Ιαννά 
20. Σεμεὶ ... Ἰωσήχ: Ἰωσήφ ... Ἰωδάς Ιούδα 27. ]ωαννᾶ 

Λου. Του, εᾱ, Τί. 
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28 Ῥησᾶ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλαθιηλ τοῦ Νηρὶ 29 τοῦ Μελχὶ τοῦ 

29.4δδὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἑλμαδὰμ τοῦ Ηρ 329 τοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ ᾿Ελιέδερ 
30 τοῦ Ἱωρείμ τοῦ Ματθὰτ τοῦ .4ευν ὃ0 κοῦ Συμεών τοῦ ᾿Ιούδα τοῦ 

31 Ἰ]ωσὴφ τοῦ ᾿]ωνὰν τοῦ Ἐλιακεὶμ 31 κοῦ Μελεᾶ τοῦ Μεννᾶ τοῦ 
32 Ματταθὰ τοῦ Ναθὰν τοῦ 4ανὶδ ὃ2 τοῦ ᾿]εσσαὶ τοῦ ᾿]ωβὴδ τοῦ 
33 Βοὸς τοῦ Σαλμὼν τοῦ Ναασσὼν 35 τοῦ ᾽άμιναδὰβ τοῦ ᾽άδμεῖν 
34 τοῦ ᾽4ρνὶ τοῦ ᾿Εσρὼν τοῦ Φαρὲς τοῦ ᾿Ιούδα 34 τοῦ ᾿Ιακὼβ τοῦ 
3ὔ ]σαὰκ τοῦ ᾽4βραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ δὺ τοῦ Σεροὺχ τοῦ 
36 Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σάλα ὃδτοῦ Καῑνὰμ τοῦ «4ρ- 
3Ί φαξὰδ τοῦ Σὴμµ τοῦ Νῶε τοῦ «4άμεχ ὃ]τοῦ Μαθουσάλα τοῦ 
38 Ενὼχ τοῦ ᾿Ιάρεδ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊὰν 38 τοῦ ᾿Ενὼς τοῦ 

Σὴ9 τοῦ -4δὰμ τοῦ θεοῦ. : 

ΙΡ. 

Τοπἰαεῖο. ὦθεας Ναζατοί(Ώῖ νὶίαο ΡῬοτίου]απι ϱαβίθ. Βαπαπίας ΟαρλαΓ- 
παυπιὶ ἀβθπιοπίβουδ, βοοτυβ Ροἱσ!, α)Ι. Γἱβοθάϊί ἀοοίατιαρ ρος 8 1]4θαίΏ. 

1 ᾿Ιησοῦς δὲ πλήρης πεύµατος ἁγίου ὑπέσερεψεν ἀπὸ τοῦ ιο, 
Ἰορδάνον, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύµατι ἐν τῇ ἐρήμφ. 3 ἡμόρας τεσ- κο οι 
σεράκοντα πειραζόµενορ ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ οὐκ έφαγε 
οὐδὲν ἐν ταῖρ ἡμέραις ἐκεύαις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἔπεί- 

3 νασε». ὃ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ τῷ 
ἑ λ49φ τούτφ ἕνα Ἰένηται ἄρτοςο. 4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ 

᾿Ιησοῦς Γάγραπται ὅτι οὐκ ἐπ ἄρτφ µόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος. δι ϱ, 4. 
ὅ ὃ καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειδεν αὐτῷ πάᾶσας τὰς βασιλείας τῆς 
6 οἰκουμάνῃς ἐν στιγμῇ χρόνου. 6 καὶ εἶπον αὐτῷ ὁ διάβολος Σοὶ 

δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτῃ», ἅπασαν καὶ τὴ» δόξαν αὐτῶν, ὅτι 
Ί ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἂν θέλω δίδωµε αὐτήν' Ἰσὺ οὖν ἐὰν 
8 πρθσκυνήστς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα. ὃ καὶ ἀποκριθεῖς 

αὐτῷ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς Γέγραπται Προσκυνήσεις κύριον τὸν Θεόν "δι ς,1ὰ, 
Φ σου καὶ αὐτῷ µόνφ λατραύσει». Ὁ ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εν ΊἹερουσα- 

λὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιο τοῦ ἑεροῦ » καὶ εἶπεν αὐτῷ ΕΚ 
10 υἱὸρ εἶ τοῦ θεοῦ, βάλα σεαυτὸν ἀντεῦθον κάτω " 10 γέγραπται γὰρ αν 

ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 
11 14 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε µή ποτε προσκόψῃς πρὸς λέθον 
12 τὸν πύδα σου. 332 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς ὅτι εἴρη- 
19 ται Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν Θεόν σου. {5 καὶ συντελέσας «Ριτς, 

πάντα πειρασμὸ» ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

ο 

28. Ἑλμωδάμ 20. Ἰησοῦ: Ἰωσή 341. Μεννᾶ:; Μαϊνάν 92. ΠὨβήδ... Βοόξ 
33. τοῦ 4δμεὶν τοῦ αρνί: τοῦ 4ράμ... Ῥσρώμ 9δ. Σαρούχ 96. Καϊνάν 

Ιν. 1. πνεύματος ἁγίου πλήρης ... εἷς τὴν ἔρημον ῥ. τεσσαρά- 
κοντα ... ὕστερον ἐπείνασε ὦ. εὖπεν δὲ; καὶ εἶπεν 4. πρὸς αὐτὸν ὁ 
Ιησοῦς: Ἰησοῦὺς πρὸς αὐτὸν λέγω» ... Δάά ἵπ ἤπθ ἀλλ ἐπὶ παντὸ ῥή- 
µατι Θεοῦ δ. αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλόν ϐ. ᾧ ἑάν Τ. ἑνώπιό» 
μου... πάντα 6. ὁ ̓ησοῦς: Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ" γέγραπταν γάρ 
Φ. ἤγαγεν δὲ: καὶ ἤγαγεν ... ἔστησεν αὐτόν ... Εὲ ὁ υἱός 
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Καὶ ὑπέσερεψεν ὁ Ιησοῦρ ὃν εῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος δἷς 1 
τὴ» Γαλιλαίαν" καὶ φήμη ἑξῆλθον καθὶ ὅλης τῆς περιχάρου περὶ 
αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖρ αὐτῶν, δοξα- 15 
ζόμενος ὑπὸ πάρτω». 

Καὶ ᾖλθεν εἰς εὖρ Ναζαρέθ, οὗ ἦν τεθραμµένος, καὶ εἰσῇλ- 19 
θον κατὰ τὸ εωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἶν τὴν 
συναγωγή», καὶ ἀνέστη ἀναγρῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον 17 
τοῦ προφήτου Ἡσαῖον, καὶ ἀναπτόξας τὸ βιβλίον εὗριν σὺν 
τόπον οὗ ᾖν γεγραμµένον 19 Πνεῦμα κνρίουν ἐπὶ ἐμά, οὗ εἴνεκεν 15 
ἔχοισέν µε εὐαγγελίσασθαι πταλοῖο, ἀπέσταλκέν µε 19 κηρὔξαι 19 
αἡμαλώτοι ἄφεσιν καὶ ευφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεῦραν- ΄ 
σµένὸυς ὃν ἀφέσει, κηρῦξαι ὀνιαντὺν κὑρίου δεκτόν. 30 καὶ 20 
πτύξας εὺ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ὀλάθισεν, καὶ πάντων ἐν 
τῇ συναγαγῇ ἦσαν οἱ «ὀφθαλμοὶ ἀτενίζοντες αὐτῷ. 1! ἤρξατο δὲ 1ἱ 
λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρανέαι ἡ ]θαφὴ αὕτη ἐν 
τοῖς ὠσὶν ὁμῶν. 33 καὶ πάντες ἐμαρτύρου» αὐτῷ καὶ ἐθαύμαξον 22 
ἐπὶ τοῖς λόγοι τῆς χάριτος τοῖς ἐκποθενομόνοις ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον ου ὁ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 325 καὶ εἶπεν 23 
πρὸς αὐτούς Πάντως ἑραῖτέ µοι τὴν παραβολὴν «αύτην ᾽ζατρέ, 
Θεράπευσον σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόµμονα εἶς εὴὖ Καφαρ- 
ναούµ, ποίησο» καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 34 εἶπεν δέ μὴν 24 
«λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεῖς ποοφήτης δελτός ἔστιν ἐν εῆ πατρίθι αὐτοῦ. 
26 ἐπ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖ», πολλαὶ χῆραι ἦσαν ὃν ταῖς ἡμέραις 25 

. Ἡλίου ἐν «ῷ Ἱσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρα»ὸρ ἐπὶ ὄτη ερία καὶ 
μῆνας ἓξ, ὡς ἐγένετο Άλιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν οὖν γῆν, 29 καὶ 26 
πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἡλίας οἱ μὴ εἰ, Σάρεφθα τῆς 
«Σιδωρίας πρὸς γυναῖκα χήρα». 3] καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ 21 
Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἑλισσαίου τοῦ προφήτον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἔκαθα- 
ρίσθη εἰ μὴ Ναιμὰν ὁ Σύρος. 25 καὶ ἐπλήσθησαν͵ πάντες θυμοῦ 28 
ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, 39 καὶ ἀφαστάντες ἐξέβαλον 29 
αυτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὅρους 

ἐφ οὗ ἡ πόλις φκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε νατακρημρίσαι αὐτόν 
δ0 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσον αὐτῶν ἐπορεύέτο. 90 

Καὶ ἑασῇλθεν εὖς Καφαρναοὺμ αἰόλι τῆς Γαλιλαίας, καὶ 84 
ἦν διδάσκω» αὐτοὺς ὃν τοῖς σάββασι» . 51 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 82 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὃ ὅτι ὃν ἐξουσίᾳ ᾖν ὁ ὁ λόγος αὐτοῦ. ὃδ Καὶ ὃν τῇ 55 
συναγωγῇ ἤν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ 

ἀνέκραξεν φωνῇ µεγάλῃ 84 Ἔα, εί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿]ησοῦ Ναζαρηνέ; 34 

10. Ναζαρές 17. βιβλίον Ἡσαϊου τοῦ προφήτου 18. ἕνεκεν ... εὐάγγε- 
λίζεσθαι ... ἂἀὰ ἵπ πό ἰάδασθαι τοὺς συντετριμμἑνούς τὴν καρδίαν 

20. οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν 33. οὐχ. οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Ιωσήφ «5. ἐν τῇ 

Καπερναούμ 20. Σᾶρέπτα ... Σιδῶνος 3. ἐν τῷ Ἱσραήλ Ροςέ προ- 
φήτου ΡΟΛ... Ἰεεμάν 20. ἕως τῆς ... αὐτῶν ᾠκοδόμητο.. . ὥστε; ες 

τὸ ὁ4. λέγων ' Ἔα 

αμ... 
νο 
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6 ᾖλθεο ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε είς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. 35 καὶ 
ἐπετῴισεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ 
αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εὖ τὸ µέσο» ἐξήλθον ἀπ] 

36 αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 56 καὶ ἐγέρδτο θάμβος ἐπὶ πάντας, 

καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι 
ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάµει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύµασι» καὶ 

97 ὀξέρχονταυ ὃ7 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπο» 
τῆς περιχώρου. 

3 «άναστὰς δὲ ἀπὺ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν οἱς τὴν οἰκίαν μια, 

Σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχοµόνη πυρειῷ μὲ ο. 
30 γάλΦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. ὃδ καὶ ἐπιστὰςρ ἐπάνω 

αὐτῆς ἐποτίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν ' παραχρῆμα δὲ 
ἀναστᾶσα διηχόνει αὐτοῖς. 

40 4ύροντος δὲ τοῦ ἡλίου πάντες ὗσοι εἶχον ἀσθοροῦντας νόσοιο κ δν 
41-54. ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστφ αὐτῶν 

{1 τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευσεν αὐτούς. ἐξήρχοτο δὲ καὶ 
δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κρανγάζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ οἷα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ἴδεισαν τὸν 
Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 

4» Γενομένης δὲ ἡμέρας ἀξιλθὼν ἐπορεύθη εἰς ὄρημον τόπο», 
καὶ οἱ ὄχλοι ἀπεζήτον» αὐτόν ' καὶ ᾖλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖ- 

49 χον αὐτὸν τοῦ μὴ πὀρεύεσθαι ἀπ αὐτῶν. 33 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς 
αὐτοὺς ὅτι καὶ ταῖς ἑτόραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν 

ΜΗ βασιλεία» τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 44 καὶ ἓν κηρύσ- 
σων εἷς τὰς συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας. 

γ. 

Ῥιϊθοβίαθ Ῥοΐχ]. Τ,6ρΥοβΙ6. Ῥατα]γίοιβ ρος ἐθοίαπι Ἠ]αίαδι Ὀ]αβρ]ιθ- 
πιο οτιπι]ηβίο. 1,θουὶ 6/πβααθ οοπνἰνίαπη. Γἱεαρα]ἱ ποη ]θ]αηδηίος. 

4 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν 
τὸν λόγο» τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην Γεννη- 

«9 σαρέε, 2καὶ εἶδεν δύο πλοιάρια ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνη» οἱ δὲ 
ὃ ἁλιες ἀπ αὐτῶν ἀποβάντες ἄπλυνον τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς 

ὃν τῶν πλοίων ὃ ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπα- 
ναγαγεῖν ὀλίγον καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδάσκεν τοὺς 

4 ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν «Σίμωνα Ἔπα- 

άγαγε εὖ τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτνα ὑμῶν εἰς ἄγρα». 
6 ὅ καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν αὐτῷ Επιστάτα, δὲ ὅλης νυκτὸς 

ὔ. ἔξελθε ἀπὶ αὐτοῦ: ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ 8. ἀπό: ἐς... ἡ πενθερὰ δό 
40. ἐπιθείς 41. κραυγάζοντα: κράζοντα ο.. ὁ Χριστὸς ὁ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

42. ἑξήτουν 45. ἐπί: ες .. . ἀπέσταλμαν 44. ἐν ταῖς συναγωγαῖς 
Ῥ. 1. καὶ ἀκούειν; τοῦ ἀκούειν 3. πλοῖα ... ἀποβάντες ἀπ αὐτῶν 

ἀπέπλυναν 3. τοῦ Σίμωνος ... καθίσας δέ; καὶ καθίσας .. . ἐδίδασκεν 
ΔΠίθ ἐκ Ῥοῦη δ. ὁ Σίμων ... ὅλης τῆς 

. αν Ὁ . 
-4 - 

ος μ. 

ψ . 
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κοπιάσαρτες οὐδὲν ὀλάβομεν' ἐπὶ δὲ τῷ ῥήμαιί σου χαλάσω τὸ 
131, 6. δίκτυο». 6 καὶ τοῦτο ποιῄσαντες συνέχλεισαν ἰχθύων πλῆθος πολύ" ύ 

διερήσσετο δὲ τὸ δύνευον αὐτῶν. ἸἼ ναί κατένευσαν τοῖς µετόχοἰς 
ἐν τῷ ἑτέρφ πλοίφ τοῦ ἑλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς' καὶ ᾖλθο», 
καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι ατα. ὃ ἰδὼν ὃ 
δὲ Σίμων Πέτρος προσόπεσεν τοῖς Ἰόνασιν Ἰησοῦ λέγων Ἔδε]θε 
ἀπ] ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλόρ αἰμι : αύρις. » θάµβος Τὰρ πο Ὁ 
θιέσχο» αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρς τῶν ἠθύων 
ὃ συνέλαβο», 19 ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ ᾿]ωάννην υἱοὺς Ζε- 10 
βεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίµωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα 
Ἰησοῦς Μῆ φοβοῦ ἀπὸ τοῦ Σὔν ἀνθρώπους ση ζωγρῶν. 14 καὶ 14 
καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῇν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθη- 
σαν αὐτῷ. 

κι ο, Κά ὀγόνθτο ἓν τῷ εἶναι αὐτὸν ὃν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ 12 
κο, ἀνὴρ πλήρης λάπρας᾽ καὶ ἰδὼν τὸν ᾿]ησοῦ», πεσὼν ἐπὶ πρόσωπο» 

᾿ἐδείθη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί µε καθαρίσαι. 
15 καὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἤψατο αὐτοῦ εἰπών Θέλω, καθαρίσθητι. 19 
καὶ εὐθέως ᾗ λέπρα ἀπήῄλθεν ἀπ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὸς παρήγ- 14 
Ίειλεν αὐτῷ μηδενὶ οἰπεῦν, ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαντὸν τῷ 
ἐερεῖ, καὶ προσένεγχε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ-σου καθὼς προσέ- 

μα, Ταξεν ἹΜωνσῆς εἶς µαρτύριον αὐτοῖο. 15 διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ 15 
λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θε- 
θαπεύοσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν 16 αὐτὸς δὲ ᾖν ὑποχα- 16 
ρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόµενος. 

κι. Καὶ ἐγένετο ἓν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκω», καὶ 17 
ν.5, ἦσαν καθήµενοι Φαρισαῖοι καὶ φομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἔληλιν- 

θότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ιουδαίας καὶ Ἱδρου- 
σαλήμ’ καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰἷς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς. 18 καὶ ἰδοὺ 15 
ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλύης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ 
ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ. 19 καὶ μὴ εὑρόν- 19 
τερ ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
δώμα διὰ τῶν κεράµων καθῆκα» αὐτὸν σὺν τῴ κλινιδίῳ εἰς τὸ 
µέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 20 καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν 20 
"4νθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἤρξαντο δια- 21 
λογίζσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τϊς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφηµίας; τί δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ 
μόνος ὁ θεός; 32 ἀπιγ»οὺς δὲ ὁ ησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν 22 
ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Τί διαλογίζεσθα ἐν ταῖς καρδίαις 
ὑμῶν; 35 χί ἐστιν εὐχοπώτερον, δὐπεῖν ᾽άφέωνταί σοι αἱ ' ἁμαρτίαι 28 
σου, ᾖ. εὐπεῖν Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 34 ἵνα δὲ εἰδῇτε ὅτι ὁ υἱὸς 24 

6. διεῤῥήγνυτο ᾖἸ. μετόχοις» δὰὰ τοῖς 8. τοῦ Ἰησοῦ 10. ὁ Ἴησοῦς 
10. Θεραπεύεσθαι ὁ ὑπ) αὐτοῦ 19. διὼ ποίας 30. εἶπεν αὐτῷ 31. ἀφιέναι 

ἁμαρτίας 29. Ἔγειραι 
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τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν 
τῷ παραλελυµένφ Σοὶ λέγω, ἔγδαιρε καὶ ἄρας τὸ κλιίδώγ σου 

9ὔ πορεύου ερ τὸν οἶκόν σου. 35 καὶ παραχρῆμα ἀφαστὰς ἐνώπιον 
αὐτῶν, ἄρας ἐφ ὃ κατέκειτο, ἀπῇλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξά- 

90 ζων τὸ» θεόν. 36 καὶ ἔκστασις ὄλαβεν ἅπανταρ καὶ ἐδόξαζον τὸ» 
θεόν, καὶ ἀπλήσθησαν φόβου λέγοντερ ὅτι εἴδομεν παράδοξα 
σήμερον. 

οἵ Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξηλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνη» ὀνόματι 4ευὶν 
28 καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιο», καὶ εἶπεν αὐτῷ 4κολούθει µοι. 28 καὶ 
29 καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ. 3 καὶ ἐποήμσεν 

δοχὴ» μεγάλην «4ενὶς αὐτῷ ὃν τῇ ρῤκής αὐτοῦ. καὶ ᾗν ὄχλος σε- 
30 λωνῶν πολὺς καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ αὐτῶν κατακδίµενοι. δ0 καὶ 

ἐγόγγυζο» οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Ἰθαμματεῖρ αὐτῶν πρὸς τοὺς μα- 
θητὰς αὐτοῦ λέγογτες 4ιὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν ἐσθίοτο καὶ 

31 πύετο; ὃ1 παὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς ού ορίαν 
30 ἔχονσι οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακώς ἔχοντεο 3 ρὺκ 
33 ἐλήλνθα μαλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς δρ μετάνοια». 9δ οι 
δν εἶπαν πρὸς αὐτόν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου »ηστεύουση πυχνὰ 
καὶ δᾳήσεις ποιοῦνται, ὑμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ 

84 ἐσθίουσιν καὶ πύουσι. ὃ ὁ δὲ δἶπεν πρὸς αὐτούς Μὴ δύνασθε 
τοὺρ υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ ρυμφίος μεύ αὐτῶν ἐστί, 

356 ποιῆσαν ηστεύει, ὃδ ἑλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ 
ἀπ αὐτῶν ὁ νυµφίος, τὀτδ φηστεύσουσιν ἐν ἐκείραις ταῖς ἡμέραις. 

96 50 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι οὐδεὶρ ἐπίβλημα | 
ἀπὸ ἱματίον καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἐμάειο» παλαιόὀν᾽ οἐ δὲ 
μή 18, καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἀπὸ 

37 τοῦ καινοῦ. 87 καὶ οὐδεῖς βάλλοι οἶνον γέον εἰς ἀσκοὺς παλομούρ' 
δὲ δδ μή 19, ῥήξει ὁ ὁ οἶνορ ὁ »έος τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς όκχν- 

38 θήσεται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦρται' ϐ8 ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
30 καιφοὺς βλητέον. δὲ καὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν θέλει νέο» λέγοι 

γάρ Ὁ παλαιὸς χρηστόρ ἐστι». 

γ]. 
Γἱεαραϊϊ ϱαυΏαίο ϱρίο8ο ουε]]απί. Βἱοο8 ππβπας βαὈῦαίο βαηαίας. 

ΑΡρομείο]οσυτι ΧΠ οἰθοξο. Οχαῖῖο αἆ ρορα]οβ. 

4 Ἐ]όνετοι δὲ ἐν σαββάτφ δευτεροπρώτῳ διαπορεύοσθαι αὐτὸν διὰ 
σπορίµω», καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιο» 

3. ἠλονσίων ἔχει Ρουή ὅ ὅτι Ρος... ἔγειραι 2ὔ, ἐ ᾧ 268. ἠκολούθῃησεν 
20. ὁ «ευὶς 90. οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαξον ... Οτ0 τῶν... 
τελωνῶν καὲ ἁμαρτωλῶν 3441. ἀἁλλ οἱ 33. εἶπον ... διὰ εἰ οἱ 436. ἀπὸ 
ἑματίου; ΟΠι ἀπό... ΟΙ σχίσας ... σχίδει.. . συμφωνεξ ἐπίβλημα τὸ ἀπό 
3]. ὁ οὖνος ὁ νέος; ὁ φέος οὖνος 38. αἀά ἵῃ Βποθ καὶ ὤμφόσεροι συντη- 
ροῦνται 9. εὐθέως Θῄλεε... χρηστότερος 

Ι. 1. διὼ τῶν 
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ψώχοντος ταῖς χερσύ. Ἀτινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον Τί ποιεῖεα ὃ 2 

ὃνο. οὐκ ἔξεστιν τοῖς σάῤβασιῳ/ ὃ καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς οἶπεν ὁ ὃ 
Ἴησοῦς Ούδὲ τοῦτο ἀνέγνωτα ὃ ἐποίῃσεν 4αυὶδ ὁπότο ἐπείνασον 
αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; 4 εἰσῇλθ εν ες τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ 4 
χαὶ τοὺς ἄρτουρ τρ προθέσεως ἔλαβεν καὶ ὄφαγον. καὶ ἔδοφον 
τοῖς μεή αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξοστιν φαγεῖν εἰ μ μόνους τοὺς ἑερεῖς. 
δκαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κὐριόρ ἐστιν ὁ νἱὸρ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅ 

τοῦ σαββάτου. 
οδός Ἔγένοτο δὲ καὶ ὃν ἐπ σαββάτφ εἰσελθ εἴν αὐτὸν εἰς τὴν 6 
ώς σνναγωγἠ» καὶ διδάσκει». καὶ {ν ἄνθρωπος ἐκεῖ καὶ ᾗ χεῖρ αὐτοῦ 

ᾗ δεξιὰ ᾗν ὁπρά᾽᾿ 7 παρετηροῦντο δὲ αὐτὸ» οἱ Ἰθαμμασεῖς καὶ οἱ Ἰ 
Φαρισαῖοι εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν 
αὐτοῦ. ὃ αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν εἶπεν δὲ τῷ ὦν- 8 
δρὲ τῷ ἑᾳρὰν ἔ έχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρα καὶ στῆθι εἰς σὺ µέσο». 
καὶ ἀναστὰς ἔστη. Ὁ εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτοὺς Ἐπερωτῶ 9 
ὑμᾶς εξ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι ᾗ κακοποιῆσαι, ψνχὴν 
σῶσαι ἤ ἀπολέσαι; 190 καὶ περιλεψάμενος πάντας αὐτοὺο εἶπεν 10 
αὐτῷ Ἔκτεινον τῇ» χεῖρά σον. ὁ δὲ ἐπούμσεν οὕτως, καὶ ἀπεκα- 
τεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ, 34 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας, καὶ διδ-44 
λάλουν πρὸς ἀλλήλους τί ἂν ποιήσειαν τῷ ᾿]ησοῦ. 

τα] Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταιο ἐξελθεῖν αὐτὸν ες τὸ 12 
κ. ὄροο προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσονχῇ τοῦ 

Θεοῦ. 15 καὶ ὅτα ἐγένετο ἠμέρα, προσεφώνησεν τοὺρ μαθητὰρ 13 
αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους 

αἱ. ὠρόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρο», καὶ «ἀνδρέαν {4 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ Ιάκωβο» καὶ Ἰωάννην καὶ Φίλιππο» καὶ 
Βαρθολομαῖον» 15 καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, καὶ Ιάκωβον «4λ- 15 
φαίου, καὶ «Σίμωνα τὸν καλούμενον ζηλωτήν, 16 καὶ Ιούδαν Ἰ]α- 16 
κώβον, καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριὼθ. ὃρ ὀγένετο προδότης, 31 καὶ κατα- 17 
βὰς μέ αὐτῶν ἔστῃ ἐπὶ τόπου ποδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν 
αὐτοῦ, καὶ πλήθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῇς Ἰουδαίας καὶ 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλάον 1ὅρου καὶ Σιδῶνορ, οἳ ζλθο» 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ὑωθῆναι ἀπὺ εῶν νόσων αὐτῶν, 18 καὶ οἱ 16 
ἐνοχλούμαροι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐθεραπεύοντο, 19 καὶ 19 
πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἄπτοσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ αὐτοῦ 
ἐξήρχετο καὶ ἰᾷτο πάντας. 20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ- 20 

2. εἶπον αὐτοῖς... ἔξεστι ποιεῖν ἐν 4. ὡς εἰσῆλθεν .. . καὶ ἔδωκε καέ ϐθ. ἐκεῖ 
ἄνθρωπος ὮἹ. παρετήρον» »εο Θεραπεύσει ... κατηγορεῖν: κοτηγορίαν 
δ. είπεν δέ; καὶ εἶπε.. . ἀνδρί:ε ἀνθρώπῳ ... Ἔγειραι ... καὶ ἀναστάςς 
ὁ δὲ ἀναστώς . δέ: οὔν... Ἐπερωτήσω ὁ ἡμᾶς τι Ἔξεφτι τοῖς σόββασι 
19, αὐτῷ: τῷ ἀγθρώπῳ «... οὕτω ... ἀποκατεστάθη ... 8άἆ ἵπ βπθ 
ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη 19. ἐξελθεῖν αὐτόν: ἐξῆλθιν 14. καὶ Ἰάκωβον; Οἵα 
καὺ ... φαὲ Φίλππον: ΟΠ καί 1ὔ. καὶ Μαεθαῖον: οἵι καή ... κοὶ Ἱά- 

χωβονό 0. κρό ... τὸν τοῦ «λφαίου 16. οἵι καὶ ρτῖμς ... Σσκαριώτην, 
ὃς καὶ 18, ὀχλούμενοι ὑπό ... καὶ ἀδεραπεύοντο 19. ἐξήτει 
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μοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰρ αὐτοῦ ἔλεγεν Μακάριοι οἱ πτωχού, ὅτι πι 5 
24 ὑἡμετέρα ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 34 μακάριοι οἱ πεινῶρτες ιά 
22 ὅτι χορτασθήσοσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε, 3 μα- μες. 

μάριού ἔστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσω- .α 
σιν ὑμᾶρ καὶ ὀνδιδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὁ υμῶν ὥς πορη” 

29 ϱὸν ἔνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀρθρώπον. 35 χάρητε ἐν ἑκενη τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανφ' 
κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 

3414 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοιςρ, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησο 
δὔ ὑμῶν». 35 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε, οὐαὶ οἱ 
26 γελῶντες »ὔ», ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετα. 36 οὐαὶ ὅταν καλῶς 

ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες, οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν 
2Ί τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 21”4λλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς μις, εα, 

ἀκούουσι» ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς µι- 
26 σοῦσιν ἡμᾶς, 29 εὐλογεῖτο τοὺς καταρωμένους ὑμῖν, προσεύχοσθε 
29 περὶ τῶν ἐπηρεαξόντων ὑμᾶρ. 29 τφ τὐπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα ϱ νο 

πάροχε καὶ τὴν ἄλλη», καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἐμάτιον καὶ 
30 τὸν χιτῶνα μὴ καλύσῃς. δ0 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ Μι 5, αᾱ. 
31 ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μῇ ἀπαίει. δῖ καὶ καθὼς θέλετε ἵνα πετν12. 

ποιῶσιν ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι , καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
30 ὃλ αὶ εὲ ἀγαπᾶτα τοὺς ἀγαπῶντας ἡμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν: Ὃ 

Δὺ καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι». 5 καὶ 
ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦρτας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 

34 ἐἑστή; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. δ4 καὶ ἐὰν δανεί- 
ζετο παρ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστύ; καὶ ἆμαρ- 

3ὔ τωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσι» ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. ὃδ Πλὴν « 
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανδίζετε µη- 
δὲν ἀπελπίζοντες' καὶ ἔσιαι ὁ μισθὸς. ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε 
υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ Κι5, 15 

36 πο»ηρούς. 36 γίνεσθα οἰχκτίρμονες, καθὼς ὁ πατὴρ ὑμῶν οὐιτίρ- 
37 µω» ἐἑστίν. 37 καὶ μῇ κρύετε, καὶ οὗ μὴ κριθῆτα' καὶ μὴ κατα- Μι1, 1.3. 
:δικάζετε, καὶ οὐ μὴ καταδικασθήτα. ἀπολύετε, καὶ ἆπολν- 

38 ήσεσθε' 38 δίδοτε, καὶ δοθήσοται ὑμῖν' μέτρο» καλὸν πεπιεσµέ- 
φον σεσαλευµένο» ὑπεροκχυ»νόμενον δώσουσι εὖ τὸν κόλπο» 
ὑμῶν' τῷ }ὰρ «αὐτῷ μµέτρφ ᾧ μετρεῖτα ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν. κος, 1ε. 

39 59 Εἶπεν δὲ καὶ παραβολήν αὐτοῖς Μήτι δύναται τυφλὺρ τυφλὸν 
«0 ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι αἷς βόθυνον ἐμπεσοῦνται; 340 οὐκ ἄστιν Νί 15,14. 

µαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισµένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς τοις 15 

29. χαΐρετε ... τὸ αὐτώς ταῦτα ᾖ3ὔ. οὖαέ βθουπάπτη: φάά ἡμῖν 26. 
οὐαὲ ὑμῖν ... τὰ αὐτάῃ ταῦτα 2]. 4.2 28. καὶ προσεύχεσθι ὑπὲρ 
34. δανείζητε αλ. ἀπολαβεῖν ... καὶ γὰρ οἱ ἅμαρτωλοί ὃδ. τοῦ ὑψίστου. 
30. γέεσθε οὔν... καθὼς καί ὃἹ. οὖι καί ἰοτήυτν 36δ. καὶ σεσαλευ- 
µένον κπαὺ ὑπερεκχυνόμενον 90. δὲ καὀ; ΟΠ κα ... πεσοῦνταν 
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ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 44 γί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 4 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίφ ὀφθαλμφ 
οὗ κατανοεῖρ; 43 πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου ἀδελφό, ν 
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἂν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ὃν 
τῷ ὀφθαλμφ σοῦ δοκὸν οὐ βλέπω»; ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον 
τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις τὸ κάρφος 
τὸ ἐν «ῷ ὀφθαλμφ τοῦ ἀδελφοῦ σον ἐκβαλεῖ. 45 Οὐ γάρ ἐστιν 13 
δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὺν σαπρόν, οὐδὲ πάλιν δένδρον σα- 
πρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν. 34 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου µ 
καρποῦ γινώσκεται᾽ οὐ γὰρ ὁξ ἀκανθών συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ 

"ἐκ βάτου σταφυλὴν τερυγῶσῳω. 4 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ {5 
ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίαρ αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ 
ὁ πονηρὸςρ ἐκ τοῦ πονηροῦ προφόρει τὸ πονηρόὀν ἐκ γὰρ περισ- 
'σεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ σεόμα αὐτοῦ. 46 Τί δέ µε καλεῖτε 16 

, Κύριο πύρη, καὶ οὐ ποιεῖτε ἆ λέγω; 41 πάς ὁ ἐρχόμενος πρὸς μὲ ε7 
καὶ ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, ὑποδείξω ὁ ἡμῖν τίι 
ἐσεὶν ὅμοιος. 38 ὅμοιός ἐστιν ἀρθρώπφ οὐκοδομοῦντι οὐνίαν, ὃς 18 
ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνον καὶ ἔθηκεν θεμέλιο» ἐπὶ τὴν πόεραν᾿ 
πλημμύρας δὲ ενομένης προσέθῥηξε» ὁ ποταμὸς τῇ οἰχίᾳ ἐχείῃ, 
καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ παλῶς οἰκοδομεῖσθαι 
αὐτὴ». 39 ὁ δὲ ἀνούσαςρ καὶ μὴ ποιήσας ὁμοιός ἁστιν ἀνθρώπῳ 19 
οὐιοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεµελίονυ, ᾗ προσέβῥηξε» 
ὁ ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσε», καὶ ὀἀγέντο τὸ ῥῆγμα τῆς 
οὗχίαρ ἐκείης μέγα. 

1. 
0απίατιοπ]ς βθτναθ. «οανοπῖί Ναϊπί ποτ". «ολαππία Ἑδρβαίαρ 
Ἱεραί; θεα ἀθ 6ο οὗ αθαυα]ῖρας θθοπίθηα. Εθοοαίτὶα θδαπ απροπθ 

νθηίαπῃ πβοία, Ῥαταβο]α 4ο ἁποῦας ἀθδίίοτίοαβ. 

Ἐπειδὴ ἐπλήρωσεν πάρτα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς 4 
τοῦ λαοῦ, εἰσῇλθεν εἰς Καφαργαούμ. 

Ἑκατονεάρχου δέ τινος δοῦλορ κακῶς ὄχων ἥμελλεν τελευ- 2 
τᾶ», ὃς ἦν αὐτῷ ὄντιμος. ὃ ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ ᾿]ησοῦ ἀπέστει- ὃ 
λεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως 
ἐλθών διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 3 οἱ δὲ παραγενόµοενοι πρὸς 4 
εὖ» ᾿]ησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντδρ ὅτι ἄξιός 
ἐστιν ᾧ παρέξῃ τοῦτο" ὅ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συνα- ὅ 
}ωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖῶ., δὸ δὲ ᾿]ησοῦς ἐπορεύετο σὺν 6 
αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὗ μακρὰρ ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οὐκίας, 

40. διδάσκαλον αὑτοῦ ἀβ. ἢ πῶς ... ἐκβαλεῖν Ῥομὲ διαβλέψεις Ῥοι 
49. οτι πάλιν 44. . τρυγᾶσι σταφυλήν 45. πονηρὸς ἄνθρωπος ... πο- 
νηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ ο... τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας. 
48δ. διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομεῖσθαι αὐτήν: τεθεμµελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν 
40. εὖθέως ἔπεσε 

ΥΠ. 4. Ἐπεὶ δὲ... Καπερναόύμ ᾿{. παρέξε 
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ὄπεμψεν πρὸς αὐτὸν φίλους ὁ ἑκατόνταρχος λέγων αὐτῷ Κύριε, 
μὴ σκύλλον οὐ }ὰρ ἑκανός εἶμι ἕνα ὑπὸ γῆν στέγην μου εἰσέλ- 
ιά 7 διὸ οὐ δὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ αφ ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ, 

8 καὶ ἑαθήτω ὁ παῖρ μου, θχαὶ 7ὰρ ἐγὼ ἄνθρωπόρ εἰμι ὑπὸ δξου- 
σίαν τασσόµονος, ἔχων ὑπ' ἐμαντὸν σεραειώτας, καὶ λόγω τούτῳ 
ΠΠορευθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλφ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ 

ϐ δούλῳ µου Πούῄσον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.  ἀκούσας δὲ σαῦτα ὁ 
ησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολαυθοῦντι αὐτφ 
ὄχλφ εἶπεν «{έγω ὑμῖ», οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρο». 

10 10 καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεµφθέντες εἰρ τὸν οἶκον εὗρον τὸν 
ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίοντα. 

14 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς ἐπορεύετο οἱ; πόλιν καλουµένην 
ΛΝαἴν, καὶ συρεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ 

13 ὄχλος πολύς. {12 ὥς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ 
ἐξεκομίρετο τεθνηκὰς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη 

13 χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς σὺν αὐτῇ. {15 καὶ ἰδὼν αὐτὴν 
µ ὁ κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπὶ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ κλαῖ. 4 καὶ 

προσελθών ἤψατο τῇο σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ 
16 εἶπεν Λεανίσκε, σοὶ λέ]ω, ἐγέρθηει. 16 καὶ ἀρεκάθισεν ὁ νεκρὸς 
16 καὶ ἤρξατο λαλεῖῦ, καὶ ἔδωκαν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν 

απ 

δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδύξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες ὅτι προφήτης 
µέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὺς τὸν λαὸν 

{7 αὐτοῦ. ΊΤκαὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλι τε Ἰονδαίᾳ περὶ 
αὐτοῦ καὶ ἐν πάση τῇ περιχώρφ. 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν Ιωάννη οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων 
19 τούτων. (ἵδ καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

ὁ Ιωάννης ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἦ 
90 ἄλλον προσδοκῶμεν ; 30 παρα]ενόµενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες 

ἶπαν Ἰωάννης ὁ βαπτιστῆς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ 
34 ο ὁ ἐρχόμενος, ᾖ ἄλλον προσδοκώὤμεν; 34 ἐν ἐκεύῃ τῇ ὥρᾳ ἐθε- 

ῥάπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ µαστίγων καὶ πνευμάτων πονη- 
ο0ρῶν, καὶ τυφλοῖρ πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπει. 33 καὶ ἀποκριθεὶς 

Νι 11, 
2-6. 

“διε]189, 
1δ. 

εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέτες ἀπαγγείλατε Ιωάννη ἅ εἴδετα καὶ 
ἠκούσατε, ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσῳ, λεπροὶ 
παθαρέονται, κωφοὶ ἀπούουσι», νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγ- 

93 γελέδονται᾽ 25 καὶ μακάριός ἐστι ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῆῇ ἐν 
4 ἐἔμοι. 3 4πελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ιωάννου ἤρξατο λέγειν 

πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάρνου Τί ἐξεληλόθατε εἰς τὴν ἔρημον 
ὔ θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόµενο»; 2ὐ ἀλλὰ τέ ἐξελη- 

λύθατο ἐδεῖν; ὤρθρωπον ἐν μαλακοῖς ἑματίοι ἡμφιεσμένον; ἰδοὺ 

δ, ό ἑκατόγταρχος φίλους ... οὗ γάρ εἰμι ἔχανός ἹΤ. ἰαθήσεται Ἰλ. 
υἱὸς µονογενής ...ς (πο ς9) αὕτή, ἦν... «9 (ποἩ ς) .ἑ ἱκανὸς ν 16. .ἐγή- 
γερται 19. κύριον: Ἰησοῦν 20. εἶπον 21. ἐκείνῃ τῇ: αὐτῇ δὲ τῇ... 
τὸ βλέπει 322. ἀποκριθεὶς ὁ ]ησοῦς 

οξα 55, 
9 ψ. 

Νε], 
τες, 
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οἱ ὃν ἐμαεισμῷ ὀνδόξφ καὶ τρνφῇ ὑπάρχοντος ἐν τοῖς βασιλείοις 
δσίν. 3 ἀλλὰ τί ὀξεληλύθμτε δεν προφήτη», αἱ λάγω ὑμῖν, 26 
καὶ περισσόσερον αροφήτο». 2” οὗτός ἐστιν περὶ οὗ 1έγρασται 2Ί 

«μ8, 1, [δοὺ ἀποσσέλλω τὸν ἄγγαλόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃρ κατα- 
σκενάσει τὴν ὁδόν σον ὄμπροσθέν σου. 25 λέγω ὑμῖν, µείζων ἐν 18 

| }ονητοῖρ γνναικῶν προφήτης ᾿Ἰωάφνομ οὐδείς ἐστιν ὁ δὲ µικρό- 
| τερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ βεοῦ μείζων αὐκοῦ ἑστίν. 39 καὶ πᾶς ὁ 29 
| λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ σελώχαι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες 
| τὸ βάπτισμα Ἰωάννου 50 οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοί τὴν 30 
| βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἡθότῃσαν ολ ἑαντούς, μή βαστισθέντερ ὑπ. 

τας αὐτοῦ. ο, Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς Τονεᾶρ ταύτης, 34 
καὶ τύνι δἰσὶν ὅμοιοι; 3 ὅμοιοί εἰσηω παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθη- ὃρ 
μένοις καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγοντας Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ 
οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηήσαμον ὑμῖν. καὶ οὐκ ἐκλαύσαχε, 88 ἑλή- 98 
λνθεν }ὰρ Ἰωάννης ὁ βαπτιστῆρ µήτα ἔσθων ἄρτο» μήτο πίνων 
οἶνον, καὶ λέγετε «{αιμόνιον ἔχει. ὃ ἐλήλνθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- δὲ 
που ἔσθων καὶ πίνω», καὶ λέγετε ἸΙδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ 
οὐοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 35 καὶ ἐδικαιώθη ἡ 56 
σοφία ἀπὸ πάρτων τῶν τέκνων αὐτῆς. 

᾿Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ὕα φάγῃ μοίὶ αὐτοῦ " 86 
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλέθη. ὃ7 καὶ 97 
ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ὖν ἓν τῇ πόλει ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι 
κατάκοαιται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον 
µύρου 38 καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κλαίουσα, 98 
τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξῖν 
τς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε», καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ 
καὶ ἤλειφεν τῷ µύρφ. 309 ὑδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν 39 
εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγύωσκεν ἄν τίς 
καὶ ποταπὴ ἡ γυνή τις ἄπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι». 
40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί τικ 
εἰπεῖν. ὁ δέ 4ιδάσκαλε εἰπέ, φησί. 41 {ύο χρεοφειλέται ἦσαν 4 
δανειστῇ τωίέ ὁ εἷς ὤφειλεν δη»άρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος 
πεντήκοντα. 5. μὴ ἑχόντω» αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ὁχαρέ- 2 
σατο. τίρ οὔν αὐτῶν, εἰπέ, πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν; 45 ἀποκριθεὶς 43 
ὁ Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ Ὀρθῶς ἔκρινας. 44 καὶ στραφδὶς πρὸς τὴν γυναῖκα 44 
τῷ Σίµωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς 

27. Ιδοῦ ἐγώ 3268. λέγω γάρ .. : Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ 34. εἶπε δὲ ὁ 
αύριος: Τίνι οὖν 59. λέγοντες: καὶ Λλέγουσιυ ῥδδ9. μήτε ἄρτον ἐσθίων 

| κήτε οἴνον πίνων 34. ἐἰσθίων... τελωνῶν. φέλός 3ὔ. πάντων ροθὶ αὐτῆς 
Ρον 30. τὴν οἶκίαν ... ἀνεκλίθη 3]. ἥτις ἦν Ροβύ πόλει Ώ0ηἨ ... καὶ 
ἐπγνοῦσα» ϱ09 κα ... ὠφάκειται 3δ. παρὰ ερὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω. 
μ. φησέκ π9 Φιδάρκαλε ροᾳ 4. 19 1οφμλόνν ῷ. ἑχόγτωρ δὲ... 
αὐτὸν ἀγαπήσει 49. ἀποκριθεὶς δὲ 
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τὴν οὐκίαν, ὕδωρ οι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ τοῖρ δά- 
κρυσιν ἕἔβρεξέν µου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξο». 

ῦ 96 φίληµά µοι οὐκ ἔδωκας  αὕτη δὲ ἀφ ᾗς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν 
40 καταφιλοῦσά µου τοὺς πόδας. 46 ἑλαίφ τὴν κεφαλήν µου οὐκ 
7 ἦλειψας ) αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας µου. 7 οὗ χάρυ, 

λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, δει ἠγάπησε» 
4 πολύ. ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίραι, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 89 εἶπεν δὲ αὐτῇ 
αθ-4φέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 39 καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τί οὗτός ἐστιν, ὃρ καὶ ἁμαρτίας ἀφίησι: 
60 δ0 εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα Ἡ πίσεις σον σέσωκέν σε, πορεύου 

εἰς εἰρήρη». 

.ῶ.-..-- 

ΤΙ. 

Εθπιῖηαρ νἱοίππι πϊη]βίγαηἰθθ. Ἐαταῦο]α ἆθ 88ἱοσθ. Οαπάθίς ΏποἨ 
οοου]ίαπάς. ΟἨτ]κά πιαίος οἱ Πλίθς. Τοπιρθείβϐ, Γαθπιοπθ8 1:6- 

Εὶοπῖβ 66 8168. οαϊσὶ Β]α οἱ πιυ]]θς βαπραῖπθ Ώπθηβ. 

1 Καὶ ἐγόνθτο ἐν τῷ καθεξῆς μαὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν 
καὶ κώμη» κηρύσσω» καὶ εὐαγγαλιζόμενος τὴν βασιλεία» τοῦ θεοῦ, 

4 καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ υναϊκές τώες αἳ ἦσαν σεθεαρα- 
πουµέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶ», Μαρία ἡᾗ κα- 

8 λουµένη Μαγδαληνή , ἀφ ᾗς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθοι, 8 καὶ 
Ιωάννα υνὴ Χουξά ἐπιτρόπου Ἡρώδου καὶ Σουσώρνα καὶ 
ὄτεραι πολλαί, αἶτινες δι]κόνου» αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόνεων 

ἑ αὐταῖ. 4 Συριόντορ δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἔπι- 
ὄ πορενοµένων πρὸρ αὐτὸν εἶπεν διὰ παραβολῆρ ὅ Ἐξῆλθεν ὁ 

σπείρω» τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρο» αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν 
αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη καὶ τὰ 

6 ποτειὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό' καὶ ἕτερον κατέπεσεν 
Ἱ ἐπὶ τὴν πέτρα», καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχει ἀιμάδα" Ἰ καὶ 

ἕτερον ἔπεσεν ἓν µέσφ τῶν ἀκαρθῶ», καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 
8 ἀπέπριξαν αὐτό ὃ καὶ ἕτερον ὄποσεν ος τὴν γῆν τὴν ἀγαθή», καὶ 

φυὲν ἀποίῃσεν καρπὸ» ἑκατονταπλασίονα. «εαῦτα λέγων ὀφώνει 

πι 14, 
1-6. 

Μο 6, 
3-9. 

Φ Ὁ ὄχων ὧτα ἀνούειν ἀκουέτω. ὃ Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ µια 
10 αὐτοῦ τά εἴη ᾗ παραβολὴ αὕτη. 10ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται Μο η 

γὤναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν 9ξε 6, 5. 
παραβολαῖς, ἕνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀπρύοντες μὴ συνιώ- 

11 σι. 34 ὅσεω δὲ αὕτη ή παραβολή. ὁ σπόρος ὁστὶν ὁ λόγος τοῦ 

9-13, 

42 θεοῦ. 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἶσιν οἱ ἀκούοντες, εἶτα ἔρχεται ὁ ὁ με ση 
διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγο» ἀπὸ σης καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ 

13 πιστεύσαντες σωθῶσι». 19 οἱ δὲ ἐπὶ εῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκού- 
σωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγο», καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσω, 

41. ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μον... . δριξὶ τῆς κεφαλῆς 46. μοῦ τοὺς πόδας 
ΥΙΠ. δ. αὐτοῖς ἐκ αὐτῷ ἀπό ϐ. ἔπεσε ϐθ. ἐπὶ ϱὐν γῆν 9. οἱ 

καθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες 

κ ο. μ-- 
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οἳ αρὸς καιρὸν πιστεύουσιν καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίσεανται. 
13 φὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας ποσὀν, οὗτοί δίσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ 1 
ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόµενοι | 
συμπνίγονται καὶ οὐ τελοσφοροῦσιν. 15 κὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ 1, οὗ- 16 
το αἰσιν οἵτινας ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 

μον, 3. κατέχουσιν καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 10 Οὐδεὶς δὲ λύχνον 16 
1 ». ἄψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἤ ὑποκάτω κλώης τύθησιν, ἆλλ ἐπὶ 
πια αν. ἓ. λυχνίας τίθησι», να οἱ εσπορευόµενοι βλέπωσιν τὸ φώς. 17 οὐ 11 
Ἠ.1Σ, 3 γάρ ἐστιν κρυπτὸ» ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ 
ἅν νἩ Οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰ Φανερὸν ἆλθῃ. 19 βλέπετε οὖν πῶς 18 

ἀκούετο' ὃς ἂν 7ὰρ ἔχῃ, δοθήῄσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ 
ὃ δοκεῖ ὄχειν ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. 

αν Παρογένονεο δὲ πρὸς αὐτὸν ᾗ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 19 
40-00. 

ο ο, καὶ οὐκ ἠδύναντο συρευχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλο». “39 ἀπηγγέλη δὲ 20 
αὐτῷ λεγόντων Ἡ μήτηρ σον καὶ οἱ ἀδελφοί σον ὁσεήχασι» ἔξω 
ἰδεῖν σε Θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς Μήτηρ 2ἱ 
µου καὶ ἀδελφοί µου οὗτοί εἶσιν οἱ τὸν λόγο» τοῦ θεοῦ ἀκούοντες 
καὶ ποιοῦντες. 

νι. Ἔγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς πλοῖον 22 
π.., καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς 4μλθωμεν εἰς σὸ 

"πέραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. 35 πλεύντων δὲ αὐτῶν ἀφύ- 29 
πρωσεν καὶ κατέβη λαϊΐλαψ ἀνόμου εἰ τὴν λίμνη», καὶ συνεπλη- 
θοῦρτο καὶ ἐχινδύνενο». 34 προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτὸν λέ- 24 
Ίοντες ᾿Επιστάτα ἐπισεάτα, ἀπολλύμεθα. ὁ δὲ διαγερθεῖς ὀπετί- 
µησον τῷ ἀνέμφ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος' καὶ ὁπαύσαντο, καὶ 

ἐγένετο ]αλήνη. 26 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ποῦ ᾗ πίστις ὑμῶν; φοβη- 26 
θέντες δὲ ἐθαύμασα», λέγοντας πρὸς ἀλλήλονς τίς ἄρα οὗτός 
ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούον- 
σι αὐτῷ; 

κε. Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώρα» τών Γερασηρῶ», ἥτις ἀστὶν 26 
ὧν .., » ἀφειπέρα τῆς Γαλιλαίας. 17 ἀξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν ηῇ, 1 

᾿ ὁπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ὃς εἶχον δαιμόνια ἐκ 
χθόνων ἱκανῶν, καὶ ἑμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οὐκ οὐκ 
ἔμενεν ἀλλ ἐν τοῖρ µνήµασιν. 385 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦ» ἀνακράξας 38 
προσέόπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ µεγάλῃ εἶπεν Τέ ἐμοὶ καὶ σοέ, ᾿Γησοῦ 
υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέοµαί σου, µή µε βασανίσῃς. 3Ἅδ πα- 29 
ϱή77ελλεν γὰρ τῷ πνεύμαει τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀν- 
θρώπον᾽ πολλοῖς γὰρ χρόνοι συνηρπάκεἰ αὐτόν, καὶ ἐδδσμεύετο 
ἀλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόµενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ 
ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίµονος εἷς τὰς ἐρήμους. ὃ0 ἐπηρώτησεν δὲ 0 

10. ἐπιτίθησοῳ, ἵνα 18. ὃς γὰρ ἄν 20. καὶ ἁπηγγέλη αὐτῷ 21. ἵπ βηο 
βἀά αὐτόν ' 22. καὶ ἐγένετο ἐν. : ἐνέρη 94. ἐγερθείς 326. Ποῦ ἐστιν 
6. Γαδαρηνῶν ... ἀντιπέραν 28. καὶ ἀνακράξας 329. παρήγγειλε... 
ἐδεσμεῖτο ... διαῤῥήσσων 
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αὐτὸ» ὁ Ἰησοῦ λέγων Ἠί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπεν «4εγεώ», 
34 ὅτι εἰσῆλθε» δαιιόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. δ4 καὶ παρεκάλοι αὐτὸν 
3» ἵνα μὴ ἐπιτάξη αὐτοῖρ αἷς τὴν ἄβνσσον ἀπελθαῖρ. ὃλῆν δὲ ἑκεῖ 

ἀγέλη χοίρων ἑκανῶν βοσκοµένων ἐν τῷ ὄρει καὶ παρεκάλεσαν 
αὐτὸν ἔρα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείους εἰσελθεῖν' καὶ ἐπέτρεψεν 

35 αὐτοῖο. 35 ἀξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀρθρώπου εἰσῆλ- 
θον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

84 εὖς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ὃ4 ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ 7ε- 
}ορὸρ ἔφυγο» ναὶ ἀπήγγειλαν ες τὴν πόλιν καὶ εὖς τοὺς ἀγρούς. 

3ῦ 56 ῥήλδον δὲ ἐδεῖν τὸ }ογονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿]ησοῦν, καὶ 
εὗρον καθήµενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια ἐεληλέθει, 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 

36 ὀφοβήθησαν. δ6 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόνταρ πῶς ἐσώθη 
3Ί ὁ δαιµονισθείς. 51 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς 

περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ αὐτῶν», ὅτι φόβφ µε- 
38 γάλφ συνείχοντο΄ αὐτὸς δὲ ἐμβὰρ εἰς πλοῖον ὑπέστρεψον. 35 ἐδέετο 

δὲ αὐτοῦ ὁ ἀρὴρ ἀφ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτφ' 
38 ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων 39 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ 

διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ θεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ ὅλην τὴν 
πύλιν κηβύσσων ὅσα ἐποίῃσεν αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς. 

40 Ἐγένετο δὲ ἐν εῷ ὑποστρέψαι τὸν ᾿]ησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν 
41 ὁ ὄχλου ' ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 44 καὶ ἰδοὺ 
ἦλθο ἀνῆρ ᾧ ὅ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς συναγωγῆς 
ὑπῆρχεν" καὶ Πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ παρεκάλει αὖ- 

43 τὸν εἰσελθεῖν εἶρ τὸρ οἶκον αὐτοῦ, 33 ὅτι θνγάτηρ μονογενὴς ἦν 
αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

49 πορεύεσθαι αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 35 καὶ γυνὴ οὖσα 
ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαγαλῶσασα 

44 ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπ' οὐδενὸς θεραπενθῆναι, 44 προσελ- 
θοῦσα ὄπισθε ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱἐματίον αὐτοῦ, καὶ 

46 παραχρῆμα ἔστη ἡᾗ ῥύσις τοῦ αἱματος αὐτῆς. 49 καὶ εἶπεν ὁ ἸΙη- 
σοῦρ Ἐίς ὁ ἀψάμενός µου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ ΠΠέ- 
τρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσέν σε καὶ 

46 ἀποθλέβουσιν, καὶ λόγειρ πώ ὁ ἀψάμενός µου; 46 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
εἶπεν 'Ἡψατό μού τις) ὀγὼ γὰρ ὄγνων δύναμιν ἀξεληλνθνῖαν ἀπὶ 

4 ἐμοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, ερέµονσα ᾖἦλθεν καὶ 
προσπεσοῦσα αὐτῷ δι ἦν αὐίαν ἤψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἑνώ- 

ίδπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὧς ἰάθη παραχρῆμα. 39 ὁ δὲ εἶπεν 

30. δαιμόνια πολλα εἰσῆλθεν 32. παρεκάλουν 90. εἰσῆλθεν 94. τὸ 
Φεγενημένον ... καὶ ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν ὂἹ. Γαδαρηνῶν ... εἰς τὸ 
πλοξον 38. λέγων: Ργαθτῃ ὁ Ἰησοῦς 99. ἐποίησέ σοι ὁ θεός 42. καὶ 
ἐγέν. ἐν τῷ πορεύεσθαι: ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν 49. εἰς ἰατρούς .. . ἀπι ὑπ 
{ὔ. οἱ μεὲ αὐτοῦ 4θ. ἐξελθοῦσαν 4Ί. ἀπήγγειλενε αἀᾶ αὐτῷ 

.. --- ο «ου .. . -..  . - 



..ῦ6. 8, 40. μ.μ. 9, 10. 11 

αὐτῇ Θυγάτηρ, ᾗ πίστει σου σέσωκέν σα’ πορεύον εἰ εἰρήνην. 
49 Ἔει αὐτοῦ λαλοῦντος ἐρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισνναγώγου 49 
λέγων ὅτι εόθνηκον ἡ θυ)άτηρ σου, μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 
50 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτφ Μὴ φοβοῦ µόνον πίστοεν- δ0 
σο», καὶ σωθήσεται. δί εἰσὶλθὼν δὲ εἰ τὴν οὐκίαν οὐκ ἀφῆκον δΊ 
εἰσελθεῖν εινὰ σὺν αὐτῷ οἱ μὴ Πέτρον καὶ Ιωάννην καὶ ᾿Ιάκωβο» 
καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. ὅλ ὄκλαιον δὲ πάν- 6 
σος καὶ ἑκόπαοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν Μὴ κλαίτε οὐ γὰρ ἀπέ- 
θανεν ἀλλὰ καθεύδει. δὃ καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέ- ὔδ 
Θανεν. ὃα αὐτὸς δὲ κρατήσας τῇς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων 54 
Ἡ παῖς, ἄγδιρα, ὅδ καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνοῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη ὅδ 
παραχρῆμα, καὶ διέταξον αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. δθ καὶ ἐξέστησα» 56 
οἱ γορεῖς αὐτῆς. ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εὐπεῖν τὸ γεγονός. 

ΓΣ. 

ἹΜπκηδαία αἆ αροδἰοῖο. Ἡετοάθα ἆθ ὧθεα. ΘΟπαίπααο πι] πρ οἶΌαν 
Ῥταθυθίαν. (Θα αἰς Οµσ]ρίας οὐ ᾳπαἱοΒ ροβο8ί ἀϊβοίρα]οβ. Έταπρῆβρυτα- 
μο. Ὠαεπιοπίαους ΑὉ αΡροβίο]θ ποῦ ββπΒίέαΒ. Έοταπῃ απιρ]6ο οἱ ἶτθ- 

οαπάϊ8. ΜθοϊρπάΙ Ιπιρθάϊπιθηί8. 

Συγκαλεσάµανος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖρ δύναμιν καὶ 
» ἀδουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµύνια καὶ νόσους Φεραπεύειν. 3 καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτοὺρ κηρύσσειν τὴν βασιλεία» τοῦ Θεοῦ καὶ ἰᾶσθαι 
τοὺς ἀσθενεῖς, ὃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Μηδὲν αἴρετα εἷς τὴν 3 
ὁδόν, µ μήτε ῥάβδο» μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριο», μήτο 
ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. Α καὶ εἰς ἦν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ 4 
µόνετε καὶ ἐκεῖθερ ἐξέρχεσθα. ὅ καὶ ὅσοι ἄν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, 5 
ἐξερχόμενοι ἀπὸ ες πόλεως ἑκεύης τὸν κονιορτὺν ἀπὸ τῶν πο- 
δῶν ὑμῶν ἀποτιωάξατα εὖ μαρτύριον ἐπ αὐτούς. ϐ ἐξερχόμενοι ϐ 
δὲ διήθχοντο κατὰ τὰς κώμας εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες 
πανταχοῦ. 

Ἔκουσεν δὲ Ἡράδης ὁ τεεράρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ Ἰ 
» δι]πόρδι διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθῃη ἐκ 
φεχρῶ», ὃ ὑπὸ εοωῶν δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, ἄλλων δὲ ὅτι προφή- 8 
της τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. Ὁ εἶπεν δὲ Ἡρώδης Ιωάρνην ἐγὼ 9 
ἀπεκεφάλισα. τίς δέ ἐστιν οὕτορ περὶ οὗ ἐγὼ ἀνούω τοιαῦτα; καὶ 
ἑξήτει ἐδεῖν αὐτόν. 

Καὶ ὑποσερέψαντες οἱ ἀπόστολοι δι(γήσαντο αὐτῷ ὅσα 10 

.δ - 

κ Δ αλ 4 9 4 « , 3 ὃ , 3 
δν ἀποίῃμσαν. καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς υπεχῶρησεν κατ ἰδίαν εἰς 

4δ. Θάρσει Φύγατερ 40. λέγων αὐτῷ 50. ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων ... 
πίστευε σι. εἰσελθεῖν οὐδένα εὖ μή... ᾿]άκωβον καὶ Ιωάννην» ὅλ. οὐ 
γάρ: οὗκ δ4. αὐτὸς δέ; αἀά ἐκβαλὼν ἔξω πάντας κοέ.ο. ἐγείρου 

ΓΧ. {. τοὺς δώδεκα; αἀάά μαθητᾶς αὑτοῦ 0. τοὺς ἆσθ ενοῦντας 

ὃ. ἑάβδους δ. δέξωνεαι ... καὶ τὸν κονιορτόν. 7. γινόμενα: αἷἁ ὑπ 
αὐτοῦ ... ἐγήγερίαι 8. Ηλίας βΘΠΙΡΘΣ... τις: εἷς 9. καὶ είπεν ὁ ὁὃ Ἡρώδης 



1“. 1.56. 6, 11. --- 28. 

14 πόλιν καλουµένη» Βηθσαϊδά. 11 οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν 
αὐτῷ, καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖρ περὶ τῆς βασιλείας 

12 τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρεία» ἔχοντας θεραπείας ἰΜἹτο. 32 ῄ δὲ 
ἡμέρα ἤρξατο κλίνει προσελθόντερ δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ 
"4πόλνσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλφ κώμας καὶ 
ποὺς ἀγροὺρ καταλύσωσιν καὶ εὔὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν 

19 ἐρήμφ τόπφ ἐσμέν. 19 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς «4ὖτε αὐτοῖς φαγεῖν 
ὑμεῖο. οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσίν ἡμῖν πλεῖον ᾗ πέντε ἄρτοι καὶ 
ἠχθύες δύο, εἰ µήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν 

14 λαὺν τοῦτον βρώματα. 14 ἦσαν γὰρ ὥσεὶ ὤνδρες πεντακισχίλιοι. 
εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας 

16 ἀνὰ πεντήκοντα. 15 καὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ ἀνέκλιναν ἅπαντας. 
16 16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺρ δύο ᾖθύας, ἀναβλέψας 

εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασε», καὶ ἐδίδου 
11 τοῖς μαθηταῖς παραθεῖαι τῷ ὄχλφ. ΊΊκαὶ ἔφαγον καὶ ἐχορ- 

τώάσθησαν πάντες, καὶ ᾖρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς, κλασμάτω» 
κόφιοι δώδεκα. 

18 Καὶ ἐγένετο ἓν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόµενο» κατὰ µόναρ Μ ντα, 

συνῆσαν αὐτῷ οἱ µαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων Τίνα κο .. 31. 
19 µε λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; 19 οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἰωάννη» 

τὸν βαπτιστή», ἄλλοι δὲ Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν 
20 ἀρχαίων ἀνέστη. 20 εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖρ δὲ τία µα λέγετε 
91 εἶναι; Πότρος δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. 3 ὁ 
22 δὲ ἀπιειμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο, 14 εὐνὼν 

ὅτι δεῖ σὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθή- 
αι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ 

23 ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 35 ἔλεγεν δὲ πρὸς 
πάρτας Εί τι θέλει ὀπίσω µου ἔρχοσθαι, ἀρνησάσθω ἑαντὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν» αὐτοῦ καθ ἡμέραν, καὶ ἀκολονθείτω μοι. 

μα, ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴ» αὐτοῦ σῶσαι, : ἀπολέσει αὐτήν' ὃν μμ. 
ὅ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνεκερ ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 10 13, 35, 

οὔ 25 ᾳί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμο» ὅλον, ἑαν- 
20 τὸν δὲ ἀπολέσαρ ἢ ζηµιωθεί; 26 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ μὲ καὶ 

τοὺς ἁμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ἐπαισχυνθήσε- 
ται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίον 

οἵ ἀγγέλων. 37 λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, οἰσί τινες τῶν αὐτοῦ ἑστώ- 
τω» οἳ οὐ μὴ γεύσωνται Θανάτου ἕως ἄν ἴδωσιν τὴν βασιλεία» 
τοῦ θεοῦ. 

286 Ἐγένετο δὲ μετὰ ποὺ λόγους «ούτους, ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, Μια. 

-----μ--- 

40. πύλο καλουμένην: τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης 41. δεξάµενος 
12. πορευθέντες: ἀπελθόντες 13. ὑμεῖς φαγεῖν ... εὖπον ... δύο ἐχθύες 
16. παραειθέναε 19. εἶπον 390. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 24. λέγειν: 

εἰπεῖν 25. ἀναστῆναι: ἐγερθῆναι 2ὓ. ἐλδεῖν, ἀπαρνησάσθω 21. τῶν 
ὧδε ἑστηκότω», οἳ οὐ μή γεύσονται 



ασὔα, 9, 29. --- 47. 18 

καὶ πᾳραλαβὼν Πέερον καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ Ιωάννην ἀνέβη εἰς τὸ 
ὄρος προσεύξασθαι. 39 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ 20 
εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον» καὶ ὁ ἐματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς 
ἐξασεράπεων. ᾖὃ0 καὶ ἐδοὺ ἄνδρεςρ δύο συνελάλουν αὐτῷ, οὗτινες 30 
ἦσαν Μωνσῆς καὶ Ἡλίας, 8 οἳ ὀφθένες ὃν δόδη᾽ ἔλογον τὴ» 34 
ἔξοδον αὐτοῦ ᾗν ἔμελλεν πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 5 ὁ δὲ Πέτρος 3 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνφ' διαγρηγορήσαντες δὲ 
εἶδον τὴν δόξα» αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄρδρας τοὺς συρεσεώτας 
αὐτῷ. Ἀδκαὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζοσθαι αὐτοὺς ἀπ αὐτοῦ εἶπεν 3 
ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, καλόν ἐστι ἡμᾶς ὧδα 
εἶναι, καὶ ποιῄσωμεν σκη»ὰρ τρεῖς, µίαν σοὶ καὶ µίαν Μωνσεῖ καὶ 
μίαν Ἡλῳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. δὲ ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο ὃ4 
ναφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς ἀφοβήθησων δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν 
αὐτοὺς εἰς τὴν 2εφέλη». δδ καὶ φωνῇ ἐγένετο ἐκ τῆς φαφέλης 3δ 

3291, 11. λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ ὁ υἱός µου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε. 
| 50 καὶ ἐν τῷ Ἰσνέσθαι τὴν φωνὴ» εὐρέθη ᾿]ησοῦς μόνος. καὶ 36 

αὐτοὶ ἐσίγησαρ καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείαις ταῖς ἡμέραις 
οὐδὲν ὧν ἑώρακα». 

πια, Ἐγένετο δὲ εἴ ές ἡμέρᾳ κατελθότων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 51 
ο » ὄρους συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 38 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 38 

᾿ ὄχλον «βόῃσεν λέγων «4ιδάσκαλε, δέοµαί σου, ἐπίῤβλεψαι ἐπὶ τὸν 
νἱόν μου, ὅτι µονογενής µοί ἐστιν, 59 καὶ ἰδοὺ πρεῦμα λαμβάνει 99 
αὐτὸν καὶ ἐξαίφρης κράδαι καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, καὶ 
µόγις ἀποχωρεῖ ἀπ) αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν. 39 καὶ ἐδεήθην τῶν 40 
μαθητῶ» σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησα». 3 ἆπο- 41 
κριθὲὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν τὸ γενεὰ ἄπιστος καὶ διοσεραμµένη, 
ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὁ ὑμῶ»; προσάγαγθ ὧδε 
εν υἱό» σον. 43 ὅτι δὲ προσερχοµένου αὐτοῦ ἔῤῥηξον αὐτὸν τὸ 4 
δαιμόνιο» καὶ συνοσπάραξεν ᾿ ἀπετίμησεν δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεν- 
ματι τῷ ἀκαθάρτφ, καὶ ὑΜάίσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν 
τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 45 ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι 33 
τοῦ θεοῦ. , 

Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίδι, εἶπεν πρὸς 
τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 3 Ε)έσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὧτα ὑμῶν τοὺς λόγους 44 
τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων. {9 οἱ δὲ ἠγνόου»ν τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν πα; ἐδ 
ῥακεκαλυμμένον ἀπ αὐτῶν ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο 
ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

με, Εισῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὺ τί ἄν εἴη μείζων 46 
πι], αὐτῶν. 37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν «ῆς καρδίας αὐτῶν, 61 

28. εὖν Πέτρον καὶ Ἱωάννην καὶ Ἰάκωβον 0. Ηλίας 6θπιρος 30. Μωσεῖ - 
μίαν 94. ἐπεσκίασεν . . ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν 3δ. ὃ ἐκλελεγμένος: ό 
ἀγαπητός ὀθ. ὁ Ἰησοῦς .. . ἑωράκασιν ὃτ. ἐν τῇ ἑξῆς 98. ἀνεβόησε . 
ἐπίβλεφον ... µονογ. ἐστέ µου 40. ἐκβάλλωσιν 49. οἷς ἐποίρσεν ὁ Ἰησοῦς 

Νου. Τεεῖ. ο. Τί. 8 



4 ο τς, 48. --- 10, 3. 
{8 8 ἐπιλαβόμονου παιδίου ἔστησαν αὐτὸ περ ἑαννῷ, «θναὶ εἶπεν 
«αὐτοῦ; Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀκόματί μον, ἐμὸ ὁ τς ιν ο. 
Ὅδύρεαι να) ὃρ ἐὰν ἐὸ δέξηται, δόχοται τὸν ἀποσεσίλα»τά μα ὁ 
γὰρ µικρόεδρος ἐν πᾶσιω ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστιν μέγας. 

49 49 4πονριθεὶς δὲ Ἰωάννης εἶπεν Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα ἐπὶ σῷ τεεο. 
ὀκόματί σου ἐκβάλλορεα δαιµόρια, καὶ ἐκωλύσαμερ αὐτὸν ὅτε οὐκ 

60 ἀκολονφιῖ μεθ ἡμῶν. ὅθ εἶπον δὲ αρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησαῦς Μὴ 
κοαλύσσε ᾿ ὃς γὰρ οὖν ἔστι καθ ὑμῶ», ὑπὲρ ὑμῶν ἐστίν. 

ἤ.. Ἅ᾿ἘΕγένετο δὲ ἐν εῷ ανμπληροῦσθαι σὰᾳ ἡμέρας σῆς ἆνα- 
λήμψοως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸρ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήθισεν τοῦ 

δ πορεύεσθαι αἲρ Ἱερουσαλήμ, ὄΣγαὶ ἀπέστδιλεν ἀγγέλους πρὸ 
. προσώπον αὐτοῦ. καὶ πορενθέντορ εἰσῆλθου αὖς κώμη». 2αμαρει: 
63 τῶν, ὥστε ὁτοιμάσαι αὐκῷ ὅδ καὶ οὐκ ἐδέξανεο αὐτόν, ὅτι τὸ 
δά πρόσωπον αὐτοῦ ὧν πορευόµενον ας Ἱερουσαλήμ. ὅ4 ὣἈόντες δὲ 

οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ᾿]άκαβος καὶ Ἰωάννης εἶπαν Κύρια, θέλεις. 
εἴσωμεν αὔρ καεαβῆναι ἀπὸ κοῦ οὐρακοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 

δῦ 66 δδ σεραφεὶς δὲ ἀπετίμῃσεν αὐτοῖρ. ὑδκαὶ ἐπαρούθησαν εἰ 
ἑτέραν κώμη». 

ρἹ Καὶ πορενοµένῳν αὐτῶν ἐκ τῇ ὁδφ εἶπέν τι πρὸς αὐτόν Μι 
8”4κολονβήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχν. ὅθ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ']ησοῦς 
αἱ ἀλκώπεκος φωλεοὺς ὄχουσι» καὶ τὰ πατεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατα- 
σχηνώσαις, ὁ δὰ υἱὸς τοῦ ἀνθρώσον οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλήν 

69 αλόη. ὃ8 εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον "4κολούθει µοι. ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, 
θ0 ἑπίερεφόν µοι ἀπελθόντει αρῶτον θάψαι τὰν σπακέρα µον. 0 εἶπεν 

δὲ αὐτῷ ᾽4φες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺρ ἑαντῶ» φεκρούς, οὗ δὲ 
64 ἀπελθὼν διάγγελλε εὖν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ῥδἱ εἶπεν δὲ καὶ 

ἕτερος “«κολονθήσω σοι, χύριε πρώτον δὲ ἐπίτρεφόν µοι ἆπο- 
60 τώξασθαι τοῖς εἰ τὸν αἶκόν µου. 63 αἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς Ὀνδες 

ἐπιβαλὼν τὴ» χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρο» καὶ βλέπων αὶρ τὰ ὀπίσω 
εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλοίᾳ τοῦ θεοῦ. 

Χ. 
Βορθιαριπία ἀῑπαιρυ] αὈ]οραπίας οί ραιάσπίθς τοάθυπ. (Ου τα 
γίνας βἰέ {αοϊθράαπι, οἳ αἱ Ῥτοκίπιμφ. ῬαχαὈοία ἆθ Ββεωασίίδπο 

απηἰαετ]οοχάςθ, Ματίάια οἱ Ματία. 

4 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος καὶ ἑκέρονρ ἑβδομήκορτα 
καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺρ ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ο, 

9 πόλιν καὶ τόπον οὗ ἦμελλαν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 3 ἔλεγεον δὲ πρὸς Ἡτ. 5. 

48. ἐστιν: ἔσται 40. ὁ ὁ Ἰωάννης .. . τὰ δαιμόνια 50. καὸ εἶπε πρός . 

καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡ ἡμῶν δΊ. ἀναλήψεως, ο, ἑστήριξε ο... εὐπον... αὐτούς: 
«πάά ὡς καὶ ὁ Ηλίας ἐποίησε δὔ. αάά ἵπ ἄπο καὸ εἶπεν. Οὐκ οἴδωτε οἵου 
πτνεύματός ἐστε ὑμεῖο; 66. Ρτθθπα Ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλδε 
σος ἀνθρώπων ἀπολέσαν, ἀλλά σῶσαι, 6]. Κας ᾽Ἀγένετο δὲ... ὅπου 

... Δ44 ἵω 8ηθ: κύριε θ0. αὐτῷ ὁ ]ησοῦς ϐ2. επε δὲ πρὸς αὐτὸν 
ῥ ὃ Ἱροοῦς .. τῇ βασιλεία; εἷς ἦν βασιλείων 

Χ. 1. ἔμελλεν 2. ἔλεγεν οὖν 



.δαο. 10, 5. --21. 116 

αὐτούς Ὁ μὸν δερισμὸς πολνς, οἱ δὲ ἑργάται ὀλίγοι" δεήθητε 
οὗν τοῦ κυρίου τοῦ Θερισμοῦ ὅπως ἐργάτας ἀκράλλῃ ο τὸν 

' Φερισμὸν αὐτοῦ. ὅ ὑπάγοτο ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμάρ ὡς ἄρνας ἐν 
μέσφ λύκων. 4 μὴ βαστάρετε βαλλάντιο» » μῇ πήραρ μηδὲ ὑποδή- 
µατα, καὶ µηδίνα κατὰ τὴν ὁδὺν ἀσπάσῃσθε. δείς ἦν δ ἂν 
εἰσέλθητε οὐκίαν, πρῶτον λέγετε Βιρήνη τῷ οἵκφ τούτφ. ϐδναὶ 
ἑὰν ᾖ ἐεῖ νἱὸς οἱρήρης, ὁπαναπαύσεται ὃπ' αὐτὸν ἡᾗ εἰρήνη ὑμῶν ' 
εἰ δὲ µή γε, ἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψαι. Ἰ ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οὐκᾳ µένετε, Ί 
ὄσθοντες καὺ απύνο»τες τὰ παρ αὐτῶν» ἄξιος γὰρ ὁ ἑργάτῃς τοῦ 
μισθοῦ αὐτοῦ. μή µεταβαίετε ἐξ οὐχκίας εἶς οὐκίαν, ὃ καὶ εἰ ὃν 8 
ὃ) ἂν πόλο εἰσέρχησθε καὶ Δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίστε ἑὰ παρατι- 

Φ σον ν ο 

᾿Θέμονα ὑμῖν, ὃ καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγατε 9 

110, 40, 
1ο (3, 20. 

αὐτοῖς Ἔγγικεν ἐφ ὑμᾶς ᾗ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 19 εἰ ἥν δ ἂνιυ 
πύλιν εἰσέλθητε καὶ μὴ Δέχωνται ἡμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλα- 
τείας αὐτῆς εἴπατε 11 Καὶ τὸν πονιφρτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῶ 14! 
ἐν τῆο πόλεως ὑμῶν εἰ τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν ' 
πλὴν τοῦτο γιρώσκετε ὅτι ἤγγικεν ᾗ βασιλδία τοῦ Θεοῦ. 12λέγω 139 
ὑμῖν ὅτι Σοδόµοις ὁν τῇ ἡμέρᾳα ἐκεώῃ ἀφεκεύτερον ἔσται ἢ τῇ 
πόλᾶι ἐκεύῃ. 19 Οὐαί σοι Χοραζεί, οὐαί σοι Βηθσαϊδά ᾽ ὅτι εὐ19 

ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δνράµοι αἱ γενόμοναι ἐν 
ὑμῶ, πάλαι ἂν ὁὦ σάκκφ καὶ σποδφ καθήµόνοι µετεόησα». 
14 πλὴν Τέρφ καὶ. Σιδῶνι ἀνεκεόσερον ἔσται ἐν σῇ κρίσει ἤ ὑμῖν. 11 
16 καὶ σὐ Καφαρναούμ, μὴ ὅως εοῦ οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως εοῦ 16 
ἆδον καεαβιβασθήσῃ. 16Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ 10 
ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ. ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστεί- 
λαντεά µε. 

Ὑπέσερεφαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντερ Κύριε, 17 
καὶ τὰ δαιµύνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 198 εἶπεν 18 

«δὲ αὐεοῖς Ἐθεώρονν εὺν σατανᾶν ὡς ἀσεραπὴν ἐκ εοῦ οὐρανοῦ 

αι1!, 
40-11. 

ποσόντα. 9 (δοὺ δέδωκα ὑμῖν εὖν ἐξουσίαν ποῦ πατεῖν ἐπάρῳ |9 
ὄφεων καὶ σκορπίω», καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν ποῦ ὀχθροῦ, καὶ 
οὐδὲν ἡμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 320 πλὴν ἐν τούτφ μὴ χαέροτε ὅτι τὰ 90 
πνούμασα ὑμῖν ὑποτάσσεσαι, ἀράροτα δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν 
ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύµατι καὶ εἶπον ξο- 21 
μολογοῦμαί σοι πάτερ, κύρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ εῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρνψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶ», καὶ ἀπεκάλνψας 
αὐτὰ νηπίοις΄ ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔκπροσθέν 

2. ἀκβάλλῃ ἐργάτας δ. ὁδοὺ ἐγώ 4. βαλάνειον ὃ, οὐκίων εἰσέρχησθε 
6. ἐὰν μὲν ᾖ ... 58 (ποα 9) ὁ υἱός Ἰ. ἐσθίοντες ... αὐτοῦ ἐστι 10. 
εὐσέρχησθε 11. 9ἵὰ εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ... ἤγγιεν ἐφ ὑμᾶς 12. λέγω 

δέ 19. Χφραδίν ... ἐγένοντο ... καθήµεναι 15. µή: Π... ὑψωθεῖσα 
.... τοῦ ᾷδονς Οἵὰ εοῦ 19. δίδωμν . ..5 (ος σε) ἄδιπηση 30. χαί- 
ῥετε δὲ μᾶλλον ... ἐγράφη 33. πνεύµοτι ὁ Ιησούς... ἐγένετο ἐὐδοκίοι 

δ 



1126 106. 10, 235. -- 41. 

22σου. 32 καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν Πάντα μοι 
παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶρ Τινώσκοι τίς ἐστιν ὁ 
υἱὸς εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ ὁ υὸς καὶ ᾧ ἂν 

93 βούληται ὁ ὁ υἱὺς ἀποκαλύψαι. 2θχαὶ σεραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς τε ττ 
κατ ἰδίαν εἶπον Μακάριοι οἱ ὀφθ αλμοὶ οἱ βλόποντες ἃ α βλέπετε. 

21 Ἡ λέγω 7ὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖρ ἠθέλησαν 
ἰδεῖν ἃ ὑμεῖο βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδα», καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ 

οὐκ ἤκουσα». 
26 Καὶ ἰδοὺ οµικός τι ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λόγων ῑ- νο 
96 δάσκαλε, {ί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληροροµήσω; «20ὁ δὲ αἶπεν τὸ κο. 
9Ἰ πρὸς αὐτόν Ἐν τῷ νόμφ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 3] ὁ 

δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν "4γαπήσειρ κύριον τὸν Θεόν σου ἕξ ὅλης ες ον Ὦ 
καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἐσχύος δν 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὣς σεαν- 

98 τόν. 38 εἶπεν δὲ αὐτῷ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης τοῦτο ποίξι, καὶ ζήσῃ. 
99 29 ῥ δὲ θέλων Φικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς τὸν ᾿ησοῦν Καὶ είς 
30 ἐστίν µου πλησίο»; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν "“4ρθρωπός τι 

κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰρ Ἱεριχὼ καὶ λῃσταῖρ περιέπεσε», 
οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπᾗλθο», ἀφέντες 

3] ἡμιθανῇ τυγχάνοντα. δί κατὰ συγκυρίαν δὲ ἑερεύο τις κατέβαινε» 
30 ἐν τῇ ὁδῷ ἐκεύῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ 

ευίτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπο», ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῇλ- 
83θεν. ὃ5 Σαµαρείτης δέ τις ὁδεύων ᾖλθεν καὶ αὐτὸν καὶ ἰδὼν 
84 ἐσπλα]χνίσθη, δ4 καὶ φπροσελθὼν κατέδησεν τὰ εραύµατα αὐτοῦ 

ἐπιχέων ὅλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον 
35 κτῆνος ἤγαγον αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ὀπεμελήθη αὐτοῦ. 86 καὶ 

ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ καὶ 
εἶπεν Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὃ ει ἄν προσδαπανήσῃς ὀγὼ ἐν τῷ 

30 ἑπανέρχεσθαί µε ἀποδώσω σοι. δ6 γίρ τούτων τῶν εριῶν πλησίον . 
97 δοκοῖ σοι γδγογέναι τοῦ ἐμπεσόρχος εἰς τοὺς λιστάς; δΊ ὁ δὲ εἶπεν 
Ὁ ποιῄσας τὸ ἔλεος µε αὐτοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς Πορεύου 
καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 

38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν 
υ εἰ κώμην τινά γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς 
30 τὸ» οἶκον αὐτῆς. ὃ8 καὶ εἶδε ἦν ἀδελφὴ καλουµέτη Μαρία, ἡ 

καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουδ εὺν 
40 λόγον αὐτοῦ. 40 ᾗ δὲ Μάρθα περιοσπᾶτο περὶ πολλὴν διακορίαν΄ 

ἐπιστᾶσα δὲ εἶπαν Κύριε, οὗ µέλει σοι ὅτι ᾗ ἀδελφή μον µόνην 
μα κατέλιπδ» διακονεῖ; αἰπὸν οὗν αὐτῇ ἕνα µοι συραντιλάβηται. 

αἱ 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος Μάρθα ἸΜάρθα, μεριμρᾷς 

21. παρεδόθη μοι... ᾧ νά «94. εἶδον 25. καὶ ᾖέγων 39. δικαιοῦν 
89. ἰδὼν αὐτόν 90. ἐξελθὼν ἐκβαλών ... εἶπεν αὐτῷ ὀθ. τίς οὖν ... 
δοκεῖ σοι πλησίον 3]. εἶπεν δὲ: εἶπεν « οὖν 39. παρακαθίσασο παρά 
«. Τοῦ κυρίου: τοῦ ᾿]ησοῦ 40. εἰπόν: εἰπέ 4. ὁ κύριος: ὁ ἸΙησοῦς . 



πις, 
θ-ιΣ.. 

πι 1, 
π-1 1 9 

100. 10, 49. --- 11, 18. "7 

καὶ ευρβάζῃ περὶ πολλά, Αλ} ὑνὸς δέ ἐστιν χρεία᾿ Μαρία δὲ τὺν 2 
ἀγαθὴν µερίδα ἔδελεξατο, ἥεις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπὶ αὐτῆς. 

ΧΙ. 
Οταίῖο ἁοπι]ηῖοα. Ῥχθοκηάᾶί αδεἰἀαϊθας οἳ βάποία. Οππιϊπαζίο αιισἰ] 
ἀϊαρο]]οὶ. (Οπῖς Υοτο Ῥθδίας αἰύ. Αθαιαίθς ἀθργανβίϊ, ΒΘΣΠΙΟΠΘΕ ο0η- 

γἰναΙθε αάνεσδια Ῥμαχϊρβθον οἱ ]ορῖε ροτίίοῬς, : 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ὃν τόπφ τιὶ προσευχόµορο», 1 
ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητών αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Κύριε, 
δίδαξον ἡμᾶς προσεὐχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ. Ἅ εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε 
Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ὃ τὸν 
ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδον ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν., ἀκαὶ 1 
ἄφες ἡμῦ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν», καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ 
ὀφείλοντι ἡμῖ' καὶ μὴ εἰσενέγκῃης ἡμᾶς εἶς πειρασμό». 

Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσε- ὅ 
ται πρὸς αὐτὸν µεσονυκτίου καὶ οἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆῇσόν µοι 
τρεῖς ἄρτους, ϐ ἐπειδὴ φίλος παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρὸς μὲ καὶ ὃ 
οὖκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῷ. 7 κἀκεῖνο ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ Ἰ 
Μή µοι κόπους πάρεχθ ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία 
µου μετ ἐμοῦ εἰἶς τὴν κοίτη» εἰσίν' οὗ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί 
σοι λέγω ὑμῖν, οἱ καὶ οὗ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι 8 
αὐτοῦ φίλο», διά γ8 τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ 
ὅσων χρΐζει, 9 Κάγὼ ὑμῖν λέγω, αἰεῖτ, καὶ δοθήσεται ὑμῶν. 9 
ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετᾶ κρούετε, καὶ ἀνοιχθήσεται ὑμῖν. 10 πᾶς 10 
γὰρ ὁ αἶτῶν λαμβάναι, καὶ ὁ δητῶν εὐρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι 
ἀνοιχθήσεται. 3 τία δὲ εξ ὑμῶν τὸν πατέρα αὐτήσει ὁ υἱὸς 14 
ἄρτο», μὴ λίθον ἐπιδώσδι αὐτῷ; ἦ καὶ ἠθύν, μῇ ἀντὶ ἠθύος 
ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει; 13 καὶ ἐὰν αἰτήσει ᾠφό», μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ 12 
σκορπίο»; 15 εἰ οὖν ὑμεῖρ πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόµατα 19 
ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τόκνοις ὑμῶν, πόὀσφ μᾶλλόν ὁ πατήρ ὁ ἐξ 
οὐρανοῦ δώσει πγεῦμα ἅγιον. τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 

Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν᾿ ἐγένετο δὲ " 
τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ 

ο ἓν 

. ὄχλοι' 15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον Ἐν Εεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι 15 
«τών δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" 36 ἕτεροι δὲ πδιράξοντες 16 

» 2 ”.  29/ 2 2 ὁ 47 οὁ 3 δὸ ὃ 4 .. 17 
σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐξήτουν παρ αὐτοῦ. αντος δὲ εἰδῶς αν 
τῶν τὰ διανοήµατα εἶπεν αὐτοῖς Π]ᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν δια- 
μερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 αἱ δὲ καὶ ὁ 18 

ΧΙ. 2. Πάτερ: οὰά ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ... δάᾶ ἵπ Ώπθ γενη- 
θήτω τὸ θέληµαά σου ὣς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 4. ἀφέεμεν ... 844 ἵπ 

8πο ἀλλὰ  ὅσσαν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 6. φίλος µου 9. ἀνοιγήσετωι 
10. ἀνοιγήσεταν 11. οἳ ἐξ. .. εἰ ναὶ ἰχθύν .9. ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ 12. 
αἰτήσῃ 19, ἀγαθὰὼ δόµατα Ίδ. οι τῷ 16. παρ αὐτοῦ ἐξήτουν ἐξ οὗ- 
ρανοῦ 



118 1.060. 14, 19. --- ὀ6. 

σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διµερίσθη, πῶς σεαθήσεται ᾗ βασιλεία αὔ- 
19 τοῦ) ὅτι λέγετε ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ δαιμόνια. 1 

δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ. ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τόνι 
20 ὀκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κρισαὶ ἔσονται. 20 εἰ δὲ ἐν 

δακτύλφ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια , ἄρα ἔφθασεν ἐφ ὁμᾶς ἡ 
21 βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 3 Ὅταν ὃ ἰσχυρὸς καθωπλισµένος φυλάσσῃ 
22 τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνί ἐσεῖν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ 22 ἐπὰν 

δὲ ὁ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθῶὼν φικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλία» 
αὐτοῦ αἴρει ἐφ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσι». 

23 35 ὁ μὴ ὧν μετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστίν, καὶ ὁ μὴ συνάγω». με 
24 ἐμοῦ σκορπίρει. 34 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πγεῦμα ἐέλόῃ ἀπὸ τοῦ Ἡι 1, 

ἀρθρώπου, διέρχεται δὲ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπανσι», καὶ 
µῇ εὑρίσκον λέγει Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἑξῆλ- 

2ὔθον 35 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωµένον καὶ κεκοσµηµένο». 
20 30 εὖτα πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρύτερα 

ἑαντοῦ ἑπτά, καὶ ἐλθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα 
2] τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου λδίρονα τῶν πρώτων. 37 Ἐγένετο δὲ ἐν 

τῷ λέγε αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τι φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου 
εἶπεν αὐτῷ Μακαρία ᾗ κοιλία ᾗ βαστάσασά σε καὶ ᾿µαστοὶ οὓς 

28 ἐθήλασας. 385 αὐτὸς δὲ εἶπεν ΙΜενοῦνγε µακάριοι οἱ ἀκούοντες 
: τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. 
29 Τών δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἠ ὅατο λέγει Ἡ γενεὰ αὕτῃ κι 1, 

Τενεὰ πονηρά ἐστι σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται 
30 αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿ωνά. 50 παθὼς γὰρ ἐγένετο ᾿Ιωνᾶς τοῖς 

Νινενίται σημεῖο», οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ 
5] γενεᾷ ταύτῃ. δὲ βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ὃν τῇ χρίσει μετὰ "λος 

τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρυεῖ αὐτούς' ὅτι ᾖλθεν 
ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφία» «Σολομῶνος, καὶ 

32 ἱδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 2 ἄνδρες Νινουῖται ἁρασεήσονται 
ὃν τῇ χρίσει μετὰ τῆς }ανεᾶς ταύτης καὶ κατακριυοῦσιν αὐτήν' 
ὅτι μετενύησαν εἶρ τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾷ ὧδδ. 91οα ᾿ δ. 

9δ 35 Οὐδεὶςρ λύχνο ἄψας εἰς κρυπτὴν τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν µό- ο ο 
διον ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνία», ὕα οἱ αἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος βλέ- Κο ας 1. 

όπωσιν. 33 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σον. ὅταν ὁ Νις, 
ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἦ, καὶ ὅλον τὸ σώμά σου φωτεινό» ἐστιν) 

45 ἑ ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινό». δ6 σκόπει οὖν 
ὦ6 μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστι. 36 αἱ οὖν τὸ σώμά σου ὅλον 
φωτεινό», μὴ ὄχον µέρος τι σκοτεινό», ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὥς 
ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 

ο. αρινοὲ ἡμῶν αὐτοί 20, ἑπτά Δη{9 ἕερα ΡΟΒ... εἰσελθόντα 2]. τις 
ψυνὴ φωνή» 28. φυλάσσοντες αὐτόν 329, οἵι γενεά βθρΠπᾶμηῃ ... ἔπι- 
ζητεξ ... Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου 30. σηµεῖον τοῖς Λωευΐεαις 3]. Σολο- 

μῶντος ἃδ. Νινενέ 38. ς (1ΐθπα ϱ9 1059. βὔρθφαο οὐᾷ., ἃοι «ὁ 1094.) 
εἷς κρυπτόν Φ4. οπι σου Ρτίπππι... ὅταν οὖν ᾖ3θ. τι µέρος 

να. μα ο... 48 ----Ἂ-. ή 



0ο. 1, 97. --- 54. "0 

Εν δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐνὸν Φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ 3Ί 
παρ αὐτῷ εἰσελθὼρ δὲ ἀνέπεσεν. 38 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύ- 38 
μασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβασεισθη αθὸ τοῦ ἀρίσεον.. 35 εἶπεν δὲ ὁ 50 

μι 3, κύριος πρὸς αὐτόν Λιν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξφθεν τοῦ ποτη- 
ρίου καὶ τοῦ πόνακος καθαρίζατε, τὸ δὲ ὅσωθεν ἡμῶν γέμοι ἆ αρπα- 
γῆς καὶ πονηρίαρ. 4θἆ ἄφρονες, αὖχ ὃ ποιῄσας εὺ ἔξριθεν καὶ τὸ {0 
ἔσωθόν ἐποίσεν; 4 πλὴν τὰ ἐνόντα δότα ἐλεῃμοσύρη», καὶ ἰδοὺ 4ἲ 

.111, 12. πάντα καθαθὰὸ ἡμῖν ἑστῳ. 432 ἀλλὰ οὐαὶ ὁμῖν ποῖς Φαρισαίαις, 439 
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἠδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανο», 
καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ' ταῦτα ἔδει ᾿ 

3ο, 16. ποιῇσαι χάκεῦα μῥ παρεῦαι. 349 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι 45 
αι. ἀγαπᾶτε τὴν αρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς σπα- | 
χι-., αἹ. σμοὺρ ἐν ταῖρ ἀγοραῖςο. 34 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα 44 

τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι περιαατοῦντεςρ ἐπάνω οὐκ οἴδασι». 
46 ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικών λέγει αὐτῷ 4ιδάσκαλε, ταῦτα ἐὔ 

μι., «. λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίρει 39 ὁ δὲ εἶπεν Καὶ ὑμῖν τοῖρ νομικοῖς 46 
οὐαύ, ὅτι φορτίζοτε τοὺς ἀνθρώπους φορτία. δυσβάστακτα, καὶ 
αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν. οὗ προσψαύετε τοῖς Φοριίοι. 

πι1., 29. 47 οὐαὶ ἡμῖν, ὅτι οὐκοδομαῦτα τὰ μνημεῖα τῶν προφηνώ», οἱ δὲ 17 
πια, 9Ι. πατέρες ὑμῶν ἀπέκτεια» αὐτούς. 49 ἄρα μάρτευρέςρ ἐστο χαὶ ἴ8 

συνενδοκεῖτε κοΐς ὄργοις τῶ» παφέρων ὑμῶ», ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπί- 
πι13, Απειραν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οὐιοδομεῖτε. 39 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία 49 

ο φοῦ θεοῦ εἶπεν “ποστελώ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστύλους, 
καὶ ἐς αὐτῶν ἀποκεεροῦσιν καὶ ἐκδιώξουσι», δθ ἔνρ ἐκζητηθῇ τὸ 50 
αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐλχυννόμενον ἀπὺ καταβολῆς 

«00 6, 9. . κόσμον ἀπὸ ες γονεᾶς ταύτης, ὃλ ἀπὸ αἵματος ᾽4βελ ἕως αἷμα- δι 
33 (ητο 
30, 11. Ἴτου Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ Θυσιαστηρίου καὶ τοῦ | 

οἴκου' ναὶ λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ εῆς γοοᾶς ταύτης. 
νεα, 1. 33 οὐαὶ ἡμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤθατε τὴν κλεῖδα τῆς Ἰνώσεως ̓  πδ 

αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατα καὶ τοὺς αἰσδρχομέρουρ ὁκωλύσατε. ὅδ Κά- 53 
κεῖθεν ὀξελθόνεος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γθαμματεῖς καὶ οἱ Φαρι 
σαΐοι δεινῶς ἀνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλοιόνων, 
54 ὀνεδρεύοντες αὐτόν», θηρεῦσαί τι ἐκ ερῦ σεύµατος αὐτοῦ. ο] 

ΣΠ. 

Εαταθωίτα Ῥλατίραθονατη. Οσαἱς πιοαθηάας 8, Ῥθοσδίατη ἵω αρ]σιέασι 
φαπυίαπι. Ἱία Ὡοτθάϊαας, Ῥαταῦοίρ ἂο ἁῑτίέθ τθηΝ πιράἰὑμπίο. ἆοα 

3]. ἠρώτα ,,. Φαρισαῖός τις 40. ἀλλ ... παρ εῖναι ἀφιέναι 44. οὐαὺ | 
ὑμῖνο αἀάά γραμματεῖς καὶ Φαρισαξοε, ὑποκριταί . . οἑ περωπατοῦντες 

48. ἄρα μαρτυρεῖτε ο... οἰκοδομεῖτε: δἀά αὐτῶν τὰ μνημεῖα 50. ἐκχυνό- 
μον ὔ]. ἀπὸ τοῦ αἵκατος '4βελ ως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου 59. εἰσήλ- 
θεσε ὔδ. Κάκεῖζθον ἐξελθόντος αὐτοῦ: «ἱγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
«ὐτούς δέ. καὸ δητοῦντες Φηρεῦσαι ο... δὰά { ἵπ Ώηθ 9 Βατηγορήσωσιν 
αὐτοῦ 



Ἀπχίθ οαγθπ σπα ηθο ταθναθπάἄ σπα, οεἆ οοθἱθείία βοσιαπάν οἱ τὶσιοπάσπ. 
Ππιπαϊθβ]ο Ιφηΐς. Αρης ἔθπαροσυπη. 

| Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλον, ὥστο κα-πιια, 6 
ταπατεῖν ἀλλήλους , ἤρξατο λέγευ πρὸς εοὺρ μαθητὰς αὐτοῦ 
πρῶτον Προσόχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, τις 

32 ἐὁστὶν ὑπόκρισιο. 32 οὐδὲν δὲ «συγκεκαλυµµένον ἐστὶν ὃ οὐκ άπο- στ 
3 καλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ 9 οὐ }ωσθήσοται. ὃ ἀνθ ὧν ὅσα ἐν νι 1ο, 

τῇ σκοτίᾳ εἴπαχε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς 
ἁλαλήσατο ἐν τοῖς ταµείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

ι 4 4έγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἄποκσεν- Μι 19, 
όντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἑχόντων πορισσότερόν τι 

δ ποιῇσαι, ὅ ὑποδείξω δὲ ὑμῖν σία φοβηθῆτε’ φοβήθητα τὸν μετὰ 
: τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξονσίαν ὀμβαλεῖν δὖς τὴν» έναν. ναὶ . 
6 λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6 οὐχὶ πέντε στρουθία παλοῦνται 

ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἑνῶώπιο» 
Ἱ τοῦ Θεοῦ. Ἰ ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθ- 
9 µήρται μὴ φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων διαφέρετα. λέγω δὲ 

ὑμῖν, πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», 
καὶ ὁ νἱὸρ τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσδι ἐν αὐτῷ ὄμπροσθεν τῶν 

Φ ἀγγέλαν τοῦ Θεοῦ Ὁὁὸ δὲ ἀρνησάμενός µε ἐνώπιο» τῶν ἀνθρά- 
10 πων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 30 καὶ πᾶς Μια, τα. 

ὃς ἀρεῖ λόγο» εἰς τὸν νἱὸν τοῦ ἀνθρώπον, ἀφοθήσεται αὐτῷ, τῷ ο ο 
44. δὲ ε τὸ ἅγιον πεῦμα βλασφηµήσαντι οὖν ἀφεθήσεται. 11 ὅταν κι ιο, 

δὲ φέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς -συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς Κολ τι, 
42 ἐξουσίας, μὴ μεριμινᾶτε πῶς ἀπολογήσησθε ᾗ τί εἴπητε' 13 εὺ 

γὰρ ἅγιον ανεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα ἆ δεῖ εὐπεῖρ. 
43 Εἶπον δέ τι αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου 4ιδάσκαλε, εὐπὲ τῷ ἀδελφφ 
44 μου µερίσασθαι µετ ἐμοῦ τὴν κληρυνοµία». 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ 
154νθρωπε, τί µε κατέστησε» κριτὴν ᾗ μεριστὴ» ἐφ᾽ ὑμᾶς; {5 εἶπεν 

δὲ πρὸς αὐτούρ Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ πάσης πλεονεξίας, 
ὅτι οὐκ ἐν εῴ περισσεύοιν ειὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστεὶν ἐκ «ῶν ὑπαρ- 

16 χόντων αὐτῷ. 16 Εἶπεν δὲ παραβολὴν πρὸρ αὐτοὺς λέγων -4ν- 
17 θρῶπον τινὸς πλουσίου γὑφόρησεν ἡ χώρα. {7 καὶ διελογίζετο ἐν 

ἑαντῷ λέγων Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς 
18µου; Ἰδκαὶ εἶπεν Τοῦτο ποιήσω᾽ καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας 

καὶ µδίζοναρ οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά 
Ί9μου καὶ τὰ ἀγαθά µου, [θκαὶ ἐρῶ τῇ ψυχῖ µου υχή, ἔχει 

πολλὰ ἀγαθὰ κείµενα εἰς ἔτη πολλά. ἀναπαύον, φάγε, πίε, 
20 εὐφραίου. 20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός “4φρων, ταύτῃ τῇ νυκεὶ τὴν 

ΧΠ. 1. ϱ9 (ποπ ϱ) πρῶτον Ου1η προσέχετε οοη]υαρῖ 4. ἀποκτιν- 
όντων δ, ἐξουσίαν ἔχοντα ϐ. πωλεῖται Ἰ. μὴ οὖν 4. προσφέρωσιν αν. 
πῶς 3 εἰ 44. κριτήν: δικαστήν 1δ. πάσης: ες ... αὐτῷ; αὐτοῦ. 160. 
«ὀφόρησεν 18. «9 (ποἩ ςϱ) γεννήµατα 20. ϱ9 (ποπ 9) ̓άφρον 

ο. 4. 
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ψυχή» σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ᾽ ἃ δὲ ἠτοίμασας, τόι ἔσται; 
34 οὕτως ὁ θησανρίζων ὃ ἑαντῷ καὶ μὴ ες Θεύ» πλουτῶ». 31 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 4ιὰ τοῦτο λέγω ὑμῶν, 32 
μῆ μεριμνᾶτε τῇ Ψνχῆ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώμωτι τί ἐνδύσησθε. 
29 ψυχή πλεόν ἐστιν τῇς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 28 
ο, κατανοήσατο τοὺς κόρακας, ὄτι οὔτε σπείρουσι οὔτε θερίζου- 24 
σιν, οἱ οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκφ, καὶ ὁ θεὺς τρέφοι 
αὐτούς πόσφ μᾶλλον ὑμαῖς διαφέρετε τῶν πετοικῶ». 36 τίς δὲ ἐξ 26 
ὑμῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῇχυ»; 36 αἱ οὖν 26 
οὐδὲ ἑλάχιστον δύγασθε, εί περὶ τῶν λοιπῶ» μεριμνᾶτε; 27 κατα- 27 
οήῄσατε τὰ κρύα, πῶς οὔτε νῇθει οὔτε ὑφαύει' λέγω δὲ ὑμῖν, 
οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξη αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 
35 αἱ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἷς κλίβανον 28 
βαλλόμανον ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγό- 
πιστοι. 39 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τέ φάγητε καὶ τέ πίητε, καὶ μὴ 29 
µετεωρίζεσθα ὃ0 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζη- 30 
τοῦσιν ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρίζετε τούτω». δί πλὴν δ4 
ζητεῖτο τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 
ὃδ μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιο» ὅτε εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν 33 
δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλεία». 35 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ 30 
δότε ἐλεημοσύνη»  ποίῄσατε ἑαυτοῖρ βαλλάντια μὴ παλαιούµενα, 
Φησαυρὸν ἀνέκλειπτο» ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει 
οὐδὲ σῆς διαφθείρει. 34 ὅπου γάρ ἐστι ὁ θησαυρὸς ὑμῶν», ἐκεῖδά 
καὶ ᾗ καρδία ὑμῶν ἔσται. 3δ Ἔσιωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζω- 36 
σµέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι, 35 καὶ ὑμεῖρ ὅμοιοι ἀνθρώποις 36 
προσδεχοµένοις τὺν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάµω», 
ἕνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίδωσιν αὐτφ. δ7 µακάριοι 8Ί 

οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦρτας ' ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθῶν 
διακορήσει αὐτοῖς. ὃ8 καὶ ἐὰν ἔλθη ἐν τῇ δευτέρα φυλακῇ καὶ ἐν 38 
τῇ τοίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, µακάριοί δίσιν ἐκεῖνοι. 

», 39 τοῦτο δὲ Ἰώσκοτα, ὅτι ] ἦδαι ὁ οἰκοδοσπότης ποία ὥρα ὁ 89 
αλάπτης ἔρχεται, ὀγρη]όρησε» ἂν καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν 
οἶκο» αὐτοῦ. 40 καὶ ὑμεῖς γύεσθε ἔτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτα 40 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 34 Εἶπεν. δὲ ὁ Πέτρος Κὐριδ, πρὸς 84 

᾿ ἡμᾶς τῆν παραβολή» ταύτην λέγεις ἤ καὶ πρὸς πάντας; 33 εἶπεν 40 
δὲ ὁ κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιµος, ὃν 

22. ὑμῖν λέγω... τῇ φυχῇ ὑμῶν 24. οὐ σπείρουσιν οὐδέ 25. μεριμνῶν 
δύναται ̓ προσθεῖναι ἐπί ... πῆχυν ἕνα 260. οὐδέ: οὔτε 327. πῶς οὔτε 
νήθει οὔτε ὑφαίνεν; πῶς αὐξάνει » οὐ χοπιᾷ οὐδὲ νήθει 3δ. τὸν χόρτον 
ἐν τῷ ἀγρφ ... ἀμφεέννυσι 20. καὶ τὲ; ἡ τέ 90. ἐπιζητε δΙ. αὐτοῦ» 
τοῦ θεοῦ ... ταῦτα ποντα 90. βαλάντια 968. ἀναλύσει 98. οὕτω. 
οὐ δοῦλοι ἐκεῖνοι 9. οὖκ ἄν... διορυγῆναι 40. καὺὲ ὑμεῖς οὖν 41. εἶπο 
δὲ αὐτῷ 42. ὁ φρόνιµος: καὶ φρόνιµος 
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καταστήσει ὁ κύριο, ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ διδόναι ἐν καιρῷ 
49 σιτοµότριον; 35 µακᾶριος ὁ δοῦλος ἐκείνου, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος 
}ἱ αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 44 ἀληθῶς λέγω ὑμῦ ὅτι ἐπὶ 
{ὔ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ κασαστήσοι αὐτόν. 46 ἐὰν δὲ εἴπῃ 

ὁ δοῦλος. ὀκαῖνορ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Χροίζοι ὁ κώριός µον 
ἔρχεσθαι, μαὶ ἄρξηται σύπτοιν τοὺς παΐδας καὶ τὰς παιδίσκας, 

16 ἐσθίαιν τε καὶ πύειν καὶ µοθύσκεσθαι’ 36 ᾖξαι ὁ κύριος «οῦ δού- 

λου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γιωώσκοι, 
καὶ διχοτοµήσαι αὐτὸν καὶ τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίσεων 

ἄἸ θήσα. ατὲ ἐκαῖνος δὲ ὁ δοῦλορ ὁ 1νοὺς σὺ θόλημα τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ καὶ μὴ ὀτοιμάσας μηδὲ ποιῄσαρ αρὸς τὸ τὸ θέλημα ἁὐτοῦ 

48 δαρήσεται πολλάς ' 38 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πλη}ῶ», 
δαρήῄσεται ὀλίγας. απαντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζηεηθήσοται 
παρ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθαντο πολύ, περισσότερο» αἰἐκσονσιν 

49 αὐτόν. 349 Ηῦρ ἦλθον βαλαῖν εἰς σὺν γῆν, καὶ τί θέλω οἱ ᾖδη 
50 ἀνήφθη. δ0 βάπτισμα «δὲ ὄχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶρ συνέχοµαι 
δἱ ἕωρ ὅτου τελοσθή. 51 δοκεῖςο ὅτι εἰρήνην παρεγονόµην δοῦναι ἐν 
50 τῇ Ἡ οὐχὶ λέγω ὑμῖ ἀλλ ᾗ διαµερισµόν, ὅλ ἔσονται γὰρ ἀπὸ 

τοῦ ρῦν πόντο ἐν οἴκῳ ὁκὶ διαμᾶμερισμένοι, σρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ 
δ8 δύο ἐπὶ τρισὶρ ὃδ διαµαρισθήσονται, πατὴρ ἀπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ 

πατρί, µήτηρ ἐπὶ τὸν θυγατέρα καὶ θνγάτηρ ἐπὶ εὖν µητίρα, 
πενθερὰ ἐπὶ τὴν »ύνφη» αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πεθερά». 

δ4 Ἔλογεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε τὴν φεφέλην ἀακέλ» 
λουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως λάγετε ὅ ὅτι ὄμβρος ἔρ ἔρχεται, καὶ γέρο: 

δὔ ται οὕτως ὃὅ καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, 
66 καὶ γίνεται. ὅδ ὑποκρισαί, τὸ πρόσωπο» τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 

οἴδατε δοκιµάζαιν, σὺν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε! 
δΊ 68 ὅταί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ κθίνοτε τὸ δίκαιον; ὅδως γὰρ ὑπάγειρ 

μετὰ τοῦ ἀντιδίχον σου ἐπ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 
ἀπηλλάχθαι ἀπ αὐτοῦ, κή ποτε καφασύρῃ σε πρὸς σὺν αρισή», 
καὶ ὁ αρετής σε παραδώσει τῷ πράµτορι, καὶ ὁ πράκεωρ σε 

69 βαλεῖ εὖ φυλακή». ὄθλέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ 
᾿ καὶ τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 

(Α]ηᾳαί οοσῖβῖ. Ῥαταροία ἀ4θ οι. Μα]ίες θαὈῦαίο βαπαίς. (ταπαπα 
αἰπαρίθ οἳ Εθτπιθηΐυπι. Εοτίἁ αηρυβία. Ἡντοάθα γα]ρθς; ἨΙετοβοῖγπιθ 

Ῥτορλείαχυπο ἱπέοτβδείησ. 

4 Παρῆσαν δέ τινος ἓν αὐτῷ τῷ καιῷφ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ 
περὶ τῶν Γαλιλαίνν, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ὅμιξον μετὰ τῶν ὂν- 

42. τοῦ ὀυδόναε ... εὺ δνἑομέτριον 5. αὐτοῦ Ῥαϊας: ἑαυτοῦ ὕθ. ὅτους 
αὗ ὅδ. διαμερισθήαεται (ραποία Ρομίίο Ροσῦ τρισίν) ... ἓφ κ, ... 
ἐπὶ θυχατρί ... ἐπὲ µητρ ... πιο ον αὗτῆς δ4. οἵα ὅτι... οὕτω. 
6ὤθ. παραδῷ ... βάλ21ῃ ὅθ. τόν; 

πι ο, 
54 ας. 

πες, 
35. 14. 
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σιῶν αὐτῶν. 3 καὶ ἀποκριθεῖρ εἶπεν αὐτοῖς 4οκεῖτε ὅτι οἱ Γαλι- 
λαΐοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίος ἐγένοντο, 
ὅτι γοιαῦτα πεπόνθασεω; ὃ οὐχὶ λέγω ὁ ὑμῖν, ἀλλ ἐὰν μὴ µοτανοή- 
σητε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. ϱ ῇ ἐπεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀνεο, 
ἐφ οὓς ὄπεσεν ὁ πύργος ὃν τῷ Σιλωὼμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, 
δοκεῖεε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένονεο παρὰ πάντας τοὺς Ιἀνθρώ- 
πους τοὺς κατοικοῦντας Ἱορουσαλήμ ! ὃ οὐχὶ λέγω ὁμῖν, ἀλλ ἐὰν 
μὴ µενανοήσητε, άρσης ὡσανεως ἀπολεῖσθο. 

΄Ἔλογεν δὲ ταύτην τὴν παραβολή». Συκήν εἶχέν τι πεφυτεν- 
μέρη» ἐν τῷ ἄμπελώνι αὐτοῦ, καὶ ήἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν ανὐτῇ 
καὶ οὐχ οὗρεν. εἶπον δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν ἸΙδοῦ ερία ἔτη 
ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ὅ τᾷ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὐρίσκω ἕκ- 
κοφο» αὐτὴν ' ἵνα εί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8ό δὲ ἀποκριθεὶς 
λόγει αὐτῷ Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ έτος, ἕως ὅτου 
σκάψω περὶ αὐτὴν ναί βάλω χόπρια, θκἀρ μὲν ποιήσῃ καρπό» 
εἰ δὲ μή Ί5, εἷς εὸ μέλλον ἐκκόψεις αὐτή». 

8 

Ἂν δὲ διδάσκων ὃν μις τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι». 10 
1“: καὶ ἰδοὺ λυήἡ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείαρ ἔτη δέκα καὶ ὀντώ, 14 

"καὶ ἦν συγαύπτουσα καὶ μῇ δυναµένη ἀφακύφαι εἶς τὸ παντελέο. 
33 δὼρ δὲ αὐτὴν ὁ ̓ Ιησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπω αὐτῇ Γύναι, 13 
ὠπολέλνσαι τῆς ἀσθενείας σου, 5 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖραρ᾽ 13 
καὶ παραχρῆμα ἀνορθώθη, παν ἑδόξαζον τὸν θεό». Μ ἀποκριθὰὶς ΤΠ 
δὲ ὁ ἀρχισνάγωγας, ἀγανακτῶν δτι 5φ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ 
᾿Ιησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι ἓξ ἡμέραι εἰσὸν ἐν αἷς δεῖ ἐργάξεσθαι" 
ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρφ ταῦ σαβ- 

14, 5. 
Μι] . ΔΑ 9 η ἕκαστου ἡμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει εὺν βοῦν αὐτοῦ ἡ σὺν ὄνον 

βάτον. ᾖ{δ ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κόριος καὶ εἶπεν Ὑποκριτας 15 

ἅπο τῆς φάτνηρ καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 6 ταύτην δὲ θυγατέρα 16 
"4βραὰμ. οὖσα», έδησον ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ὄεη, ̓  
οὐκ ἔδει λοθῆραι ἀπὸ ταῦ δοσμοῦ τούτον τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάνου; 
17 καὶ εαὔτα λέγοντος αὐγοῦ κατῃσχύνο»το πάντες θἱ ἀντικδίμονοι 17 

» α) . «  ἃ - 9 / - 

αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς Τινο- 
µένοις ὑπ αὐτοῦ. 

μια, Ἔλεγον οὖν Τίνι. "ὁμοία ἀστὶν ᾗ βασιλεία τοῦ 9εοῦ, καὶ τίνι 18 
.ι. 18. 

Νεά, Ὁμοιώσω αὐτὴν; 19 ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σωαάπεως, ὃν λαβὼν ἄν- 19 
ύρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ Τὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς 
δένδρο» µέγα, καὶ σὰ πιαειρὰ τοῦ οὐρανοῦ. κατεσχήρωσον ἐν τοῖς 

αι1, 59. Κλάδοι αὐτοῦ. 35 Πάλιν εἶπεν Τΐνι ὁμοιώσω εὴν βασιλδίαν τοῦ 20 

ΧΙΠ. 2. ἀποκριθεὶς. ὁ "ησοῦς ὃ. µετανοῆτε ἆ. αὐτοί: οὗτοι .ὲς 
τοὺς ἀνθρώπους: οἵι τούς ... ἐν Ἱερουσαλήρ δ. µετανοῆτε... ὡσαύ-- 
ψως: ὁμοίωφ ϐ. πεφυεευμένη» ροµὲ αὐτοῦ... κα. ἕητ. 8. ο» ποπερία, 6 
ῥοπρίαν 484. γυνὴ ἤ 3» 19. ἀνωρθώδη 4. ὅτι ἕξι 981 ὅτε... αὐεαῖς: 
ταύταις͵ {5. δὲ: οὖν ,.. Ἡποκριτώ .18. οὖν: δ 30. Καὶ πάλνν 
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2] θεοῦ; 2ἱ ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἤ» λαβοῦσα. γννῇ ἔκρνφεν εἷς ἀλεύρου 
σάτα ερία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλο». 

22 Καὶ δισπορεύδτο κατὰ πόλειρ καὶ κώµας διδάσκω» καὶ πο- 
23 οδίαν ποιούμερος εἰς Ἱερουσαλήμ. 35 Εἶπεν δέ αι αὐτῷ Κύριε, 
24 αἱ ὀλίγοι οἱ σωζόμενου ὁ δὲ εἶπεν αρὸς αὐτούς 3.4γωνίζεσθε νετ, 19. 

εἰσελθ εἴν διὰ σης στενῆς θύρας, ὅτι πολλού λέγω ὑμῖν, ζητήσονσιν 
2ῦ εὐσελθ εἲν καὶ οὐκ ἐσχύσουσι, δάφ οὗ ἂν ἐγρόῃ ὁ οἰκοδεσπότης Ἡ μια. 

καὶ ἀποκλείσῃ την θύρα», καὶ ἄρξησθε ἔξω ὁστάναι καὶ κρούειν 
τὴν θύραν λέγοντες Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ 

26 ὑμῖν Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστό, 36 τότε ἄρξοσθε λέγειν Εφάγο- 
μεν ἐνώπιον σοῦ καὶ ἐπίομεν, καὶ ἓν ταῖρ πλατείαις ἡμῶν ἐδί- 

1/ ὅαξας. 27 καὶ ἐρεῖ 4έγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ ἀπόσσητε κιτ, 33 
26ἀ ἀπ ὁμοῦ πάντες ὀργάται ἀδικίας. 35 ἐκαῖ ἔσται ὁ πλανθμὸς Μις 

καὶ ὁ βρυγμὸς τών ὀδύρτων, ὅταν ὄψησθε "4βραὰμ καὶ Ισαὰκ 
καὶ Ἰακώβ καὶ πώρτας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, 

2) ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομόνους ἔξω. 30 καὶ ᾖζουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ 
δυσμῶν καὶ βοῤῥά καὶ ότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἓν τῇ βασιλείᾳ 

90 τοῦ Θεοῦ. δ0 καὶ ἰδού εἶσιν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καΐ δέσιν Νερο. 
πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι, Μο 10, 51. 

34 Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσῆῇλθόν τινε Φαρισαῖοι λάγοντες 
ᾧ Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἆπο- 

32 κτεῖναι, ὃλκαὶ εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντος εἴπατε τῇ ἀλώπενι ταύεῃ 
ὰδοὺ ἐκβάλλο δαιμόνια καὶ ἐάσεις ἀποτελῷ σήμερον. καὶ αὔριο», 

35 καὶ εὔ ρίσῃ τελειοῦμαι. δ8 πλὴν δεῖ µε σήμερον. καὶ αὔριον καὶ 
«ῇ ἐχομένῇ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ὀνδέχεται προφήτη» ἀπολέσθαι 

δὲ ὄξω Ἱερουσαλήμ. ὃ Ἱορουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείουσα Μι2ὲ, 
τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀποσταλμέάνους πρὸς αὐτήν, 
ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν. ερόπον ὄρνις τὴν 

3ὔ ἑαυτῇς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. δὺ ἰδοὺ 
ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν». λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ἴδητέ µε 
ὅως ἦξει ὅτε εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμονος ἂν ὀνόματι κυρίου. "015, 

ΧΙΝ. 

Ηγἁνορίοις βαὈὈβίο βΑΠΒΜΙΒ. ΑΘθεπποΏθ6 οοητἰταἰθε; Ῥαταροία ἆ9 
αρτοίο ερι]ο. ΟἨτὶθίαθ ᾳπθ]θβ βθοίΒίΟΣΘ8 ροβοβξ; οταα εαβοἱρἰοπάς; 
ἑαστί {(απάαπιθηία Ἰποϊθπάδ; τοχ Ὀθμαπι ἱπο]οδίασαδς ρα] ρυάσπω. 

| Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν οαἷς οἶκόν σινος τῶν ἀρχό»- 
των «εῶν Φαρισαίων σαββάτφ φαγαῖν ἄρεον, καὶ αὐτοὶ ᾖσαν 
παρατηρούµενοι αὐτόν. 32καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ. ὃ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς 1...) 

2]. νέκρυψεν 24. θύρας; πύλης ᾖ325. Κύριε, κύριε 2]. οὐκ οἶδα 
ὑμᾶς ... πάντες οὗ. υ τῆς ἀδικίος 20. ἀπὸ βοῤῥὃ 32. ἐπιτελῶ δδ. ὁ 
οἶκος ὑμῶν» ἔρημος, ἁμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ... µε ἔδητε ἕως ἂν ᾗξη 



κι 1. 

14, 15. 

18, 14. 
πιο», 4, 

πι σε, 
1-14 

νῦο. 14, 4. --- 25. 1256 τσ -------ο--- 
ρομικοὺρ καὶ Φαρισαίους λέγων Ἔξοεστιν τῷ σαββάτφ θερωπεῦσαι . 
ᾗ οὗ; οἱ δὲ ἠσύχασα». 4 καὶ «ἀπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτὺν καὶ έ 
ἀπέλυσο. ὅ καὶ) ἀποκρνθεὶό πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Τΐνου ὑμῶν υἱὸς ὅ 
ᾖ βοῦς εἶρ φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσθι αὐτὸν ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; ὃ καὶ οὐκ ἴσχοσαν ἀνταποκριθῆναι πρὸς ϐ 
ταῦτα. 7 Ἔλογεν δὲ πρὸφ τοὺς κεχληµάόους παραβολήν, ἐπέχων Ἰ 
πῶς τὰς πρωτοκλισίας δξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς ὃ Όταν 8 
κληθῆς ὑπό τινος εἷς γάμους, μὴ κατακλιθῇο ε τὴν πρωτολλν 
σίαν, µή ποτε ἐρτιμότερός σου ᾖ κεχληµένος ὑπ αὐτοῦ, θ9.καὶ ϐ 
ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι «Δὸς τούεφ τόπο», καὶ 
τότε ἄρξη μετὰ αἰσχύνης τὺν ἔσχατον τόπον κατέχει». 19 ἀλλ 10 
ὅταν κληθῆς, πορευθεὶς ἀνάποσε εἰ αὺν ἔδχατον τόπο», ὅα 
ὕταν ἄλδῃ ὁ κεχληκῶς σε ἑραῖ σοι Φέλε, προσανάβηθι ἀνώτερον' 
τότε ἔοται σοι δόξα ἐνώπιον τῶν συνανακειµένων σοι. 14 ὅτι πᾶδ 14 
ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπευωθήσεται καὶ ὁ ταπειῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσε- 
ται. 32 Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκόει αὐτόν. Ὅταν ποιῇς ἄριστον 12 
ᾖ δεῖπνον, μὴ φώνει σοὺρ φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου 
μηδὲ τοὺς συγγενεῖρ σου μηδὲ είορας πλουσίουο, µή ποτε καὶ 
αὐτοὶ ἀρτικαλέσωσέ σα καὶ γένηται ἀνεαπόδομά σοι. 19 ἀλλ 13 
ὅταν ποιῇς δοχή», κάλδι πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, ευφλούς, 
14 χαὶ µακάριος ἔσῃ, ὅτι θὺκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἆνταπο- 4 
δοθήσεται γάρ σοι ἓν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 15 ἀκούσας δὲ 15 
τις τῶν συνανακδιµένω» ταῦτα εἶπεν αὐτῷ Μακάριος ὃς φάγεται 
ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16Ὁ δὲ εἶπεν αυτῷ “4νθρωπός 10 

Ἶσπιρ ἐποίει δεῖπνο» μέγα», καὶ ἐκάλοσεν πολλούς, 17 καὶ ἀπέστει- 17 
λεν φὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρα τοῦ δείπνου οἰπεῖν τοῖς κεκλη- Ἰ 
µένοις Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἔτοιμά ἐστιν πάντα. 18 καὶ ἤρξαρτο ἀπὸ 18 
μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ «4γρὸν ἠγόρασὰ 
καὶ ἔχω ἀνάγκη» ἐξελθεῖν ἐδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρητη- 
μέ, 9 α φ ; , Γ. Σο ᾿ / 3 

νον. Ἰὖ καὶ ἕτερος εἶπεν Ζευγη βοῶρ ἠγόρασα πέντε καὶ πο- 19 
ρ 3 3 ” 4 

θεύοµαι δοκιµᾶσαι αὐτά ἑρωτῶ σε, ἔχδ µε παρῄτηµένο». 3 και 20 
ἕτερος εἶπεν Γυναῖια ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 
2: καὶ παραγεσόµενοο ὁ δοῦλος ἀπήγ]ειλεν τῷ κυρίφ αὐτοῦ ταῦτα. 24 
τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπαν τῷ δούλφ αὐτοῦ Ἔξελθε 
ταχέως εἷς τὰς ἠλατείαρ καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτω- 

ὴ Νο 3 4 8 λ ἃ » τ φο ολ ϱό χοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ 23 
εἶπεν ὁ δοῦλος Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι εύπος ἐστί». 
29 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον ᾿Εξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ 23 
φθαγμοὺς Ἠαὶ ἀνάγκασον εὐελθεῖ, ἵνα γεμισθῇ µον ὁ οἶκος' 

ΧΙΥ. ὃ. Εἰ ἔξεστι ... Φεραπεύειν. ... ἢ οὗ δ. υἱός: ὄνος . 
ἐμπεσεῖται ϐθ. ἀνταποκρεθῆναι αὐτῷ ϐ. μεὲ 10, ἀνάπεσον ... ἐρεῖ. 
εἴπη 12. σε ἀντικαλέσωσι ... σοι ἀνταπόδομα 16. ἐποίησε .ο. μέγα 
Ἄδ. ἐξελθεῶν καὶ ἐδεῖν 21. ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ... καὶ χωλοὺς καὲ τυφλούς 
33. ὁ οἶκός µου 



ο 
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μ 4 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδοίς εν ἀνδρῶν ἑκλάων κῶν κεκληµένων 

' φεύσοσαέ µον «οῦ δείπκον. 
1ὔ Συνεπορδύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ σεθαφεὶρ εἶπεν 
26 αρὸς αὐτούς 26 Εί τις ἔρχεται πρὸς μὲ καὶ οὐ μισεῖ εὺν πατέρα πιιο, 2τ. 

αὐτοῦ καὶ εὖν μητέρα καὶ εἲν γυραῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ σοὺς 
ὠδελφοὺς καὶ τὰρ ἀδελφάς, ἔπι σε καὶ εἲν ἑαντοῦ ψυχή», οὐ 

7 ἀύραται εἶναί µον μαθητής. 37 καὶ ὅστις οὗ βαστάζοι τὸν σταν- κιιο, 1ο. 
θὸν ἑανεοῦ καὶ ὄρχοξαι ὀπίσω µου, οὐ δύναται οἶναί µου µαθη- 

189 τής. 29 Τῷ γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων αὐργον οὐνιοδομῆσαι οὐχὶ πρῶώ- 
90 τον καθίσας ψηφῶδι τὴν δαπάνη», εἰ ἔχει ες ἀπαρτισμό»; 29 ἕνα 

µή «οτε βένεος αὐτοῦ Θεμέλιαν καὶ μὴ ὠσχύονεος ἐκτελέσαι πάν- 
Άῦτεςρ οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτφ ἐμπαίρει, ὃ0 λέγαρεες ὅτι 

οὗτος ὁ ἄνθρωπος ζρξατο οὐποδομεῖν καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 
9) δίΗ{ εἰ βασιλεὺς πορευόµενος ἑτέρφ βασιλεῖ συμβαλοαῖν εὖς πύ- 

λεμον οὐχί καθίσδαρ πρῶτον βονλεύεται οἱ δυνατός ἆστιν ἐν δέκα 
χιλιάσω ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένφ ὑπ αὐτόν; 

30 31 ᾳ δὲ µή 8, ὅτι αὐτοῦ πόῤῥω ὄκτος προσβεία» ἁποσεείλαρ ἐρωτᾷ 
33 τὰ πρὸς εἰρήνη». 36 οὕτως οὖν πάς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 

πᾶσιν τοῖς ἑαντοῦ ὑπάφχουσιν οὐ δύναφαί µου εἶναι μαθητής. 
34 δὲ Καλὸν οὖν τὸ ἅλαρ᾽ ἐὰν δὲ καὶ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν είνκι ο, 1ᾱ- 

» 5ο. 
95 ἀρενθήῄσεται; ὃδ οὔτε ες κά οὔτε ας μοπρίαν εὔθετόκ ἐστιν 

ἔξω βάλλονσιν αὐτό. ὁ ὄχων ώτα ἀκούειν ἀκουέτα. 
[ 

9 Χν. 

ΡῬαταδοἷαρ 49 οτο ϱἱ ἆτβομπι ροσάία, ἆθααθ ΒΙ1ο ἆθβθποτθ. 

| σαν δὲ αὐτῷ ἐγγέζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρ- 
4 εωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. 2καὶ διεγόγγνζον οἱ τα Φαρισαῖοι καὶ οἱ 

γθαμματεῖς λέγαντερ ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ 
3 συνοσθίει αὐτοῖς. ὃ εἶπεν δὲ αρὸρ αὐτοὺς τῇ» παραβολή» ταύτην 
« λόγων 4 Τΐ ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ὄχων ἑκατὺν πρόβατα καὶ ἀπο- Νι 1, 

λέσαρφ ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενγκορτα ἑνλέα ἐν τ 
ὅ ἐρήμφ καὶ πορδύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὖθῃ αὐτό; ὅ καὶ 
ϐὁ εὐρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους ἑαυεοῦ χαίρων, ὃ καὶ ἐλθὼν 
ε εὺν οἶκον» συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ σοὺρ Ἰδέονας, λέγων αὐ- 
φοῖς Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν µου τὺ ἀπολωλός. 

Ἰ Ἰλέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως 1αρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρ- 
τωλῷ μετανοοῦντι ᾖ ἐπὶ ἀνενήῄχορτα ἑννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χθείαν 

8 ὄχουσιν μετανοίας. 8Ἡ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπο- 
λέση δραχμὴν µία», οὐχὶ ἅπτεει λύχνον καὶ σαροῖ εὖν οὐμαν καὶ 

- αὐτοῦ: ἑαυκοῦ.. ἔτι δὲ καέ... μου καθητὴς εναν 3]. ἑαυτοῦ: αὐ- 
. µαυ εὖναυ μαθητής 29. εἷςι τὰ πρός 29. ἐμπαίξιων αὐτῷ δ4. 

 υμβαλών ἑτέρρ βασιλεξ... ' ὠπωκτῆσαι 94. οπι οὖν... δὲ καέ; ΟΠὰ καό 
ΧΝ. 1. ἐχίξοντες αὐτῷ 3. ΟΏὰ τε ᾱ, ὦπολ. ἓν ἐξ αὐτῶν Ἰ. οὕτω 

ο.» ἔσται Ροθῦ χαρά ΡοΏ 
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ζητεί ἐπιμολῶς ἕως ὕτου αὖρῃ; Ὁ καὶ εὐροῦσα συγκαλεῖ τὰς. φίλαρ 9 
κὰὶ γδέτονας λέχουσα Συγχάρητέ µοι, ὄει εὗρον εὴν ὁραχμὴν ἣν 
ἁπώλισα. 0 οὕτως, λέχω ὑμῖν, γύνοται χαρὰ ὑώπιον εῶν ἀγγέ- 19 
λων εοῦ θοοῦ ἐπὶ δὶ ἁμαρεωλφ μετανοοῦνεε, 

Εἶπεν δέ "4νθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. Ίλκαὶ εἶπεν ὁ 14 14 
φεῶτερος αὐτῶν τῷ πατρέ Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλλον µέρος 
τῆς οὐσίας. ὁ δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 15 καὶ µε οὐ πολλὰς 13 
ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν 
μακρά», καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 
34 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰὑσχυρὰ κατὰ τὴν 14 
χώραν ἐχείη», καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 35 καὶ πορευθεῖς 15 
ἐκολλήθη ἑρὶ τῶν πολιτῶν τῇ χώρας ἐκείης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν 
είς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκευ χοίρους" 16 καὶ ἐποθύμει Τεμίσαι 16 
τὴν κοιλέαν αὐτοῦ. ἀπὸ τῶν κερατίαν ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροε, καὶ 
οὖδείρ ἐδίδου αὐτῷ. 37 εἰς ἑαντὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι µέσθιοι 11 
τοῦ πατρός µου περισσεύονται ἄρτωρ ἐγὼ δὲ ὧδε λιμφ ἀπόλ- 
Ἰυμαι. 38 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ ἐρῶ 18 
αὐτῷ Ἠατερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιον σοῦ, 19 οὐκέτι 19 
εἶμῶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου ποίησόν µε ὡς ὅρα τῶν µισθίων 
σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸρ πατέρα ἑαυτοῦ. ὅτι δὲ αὐτοῦ 29 
μακρὰν ἀπέχορτος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίαθη, 
καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν 
αὐτόν. 34 εἶπεν δὲ ὁ υἱἷὸς αὐτῷ Πάτερ, ἦμαρτο» εἷς τὸν οὐρανὸν 24 
καὶ ἐνώπιον σοῦ, οὐχέει εἰμί ἄξιος κληθῆναι φὶός σου. 33 εἶπεν 23 
δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ Ἐξενέγκατε στολὴρ τὴν 
πρώτη» καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότα. δακτύλιον εἶς εν» χεῖρα 
αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εὖ, τοὺς πόδας, 35 καὶ φέρετε τὸν µόσχον 25 
τὸν σιτευτόν, θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθώμεν, 3 ὅτι οὗτος 24 
ὃ υἱόρ µου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε», ἦν ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη. 
καὶ ἤρξαρτο εὐφραύεσθαι. 35 ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος 256 
ἐν ἀγρφ' καὶ ὧρ ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἶκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας 
καὶ χορῶν, 35 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυρθάνετο 26 
«ί εἴη ταῦτα. 31 ὁ δὲ εἶπον αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἤπει, καὶ 27 
ἔθυσεν ὃ πατήρ σου τὸν µόσχο» τὸν σιτευτό», ὅτι ὑγιαίνορτα αἲ- 
τὸν ἀπέλαβεν. 38 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν' ὁ δὲ 28 
πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλοει αὐτόν. Ἄ9 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 29 
τῷ πατρί ᾿Ιδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 
σου παρῇλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ὅδωκαςρ ὄριφον ἵνα μετὰ τῶν 
φίλων µου εὐφρανθῶ. ὃ0 ὅτε δὲ ὁ νυἱός σον οὗτος ὁ καταφαγώρ 30 

ϱ. συγκαλεῖται ... τὰς γείτονας 10. οὕτω ... χαρὰ γίνεται 42. ὁ δέ; 
κοὀ 14. ἰσχυρός 11. ἔφη: εἶπε... περιασεύφυσιν ... Οἵ9 ὧδε 19. καὶ 
οὐχέτι 2]. αὐτῷ ὁ υἱἷός ... παὸ οὐκέτι 39. εν στολήν 29, φέρετε; 
ἐνέγκαντες 24. καὶ ἀπολωλὼς ἦν κα 3260. ς (π9ς ς9) τῶν παἰδ. αὐφοῦ 
98, ὁ δὲ: ὁ οὖν 
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σον τὸν βίον μετὰ τῶν πορρῶν ἦλθεν, ἔθνσας αὐτῷ τὸν σιτεντὺν 
8Ί µόσχον. δἱὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, σὺ πάντοτε με ἐμοῦ σἶ, 
33 καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν ὃλεὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆῇναι 

ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σον οὗτος φεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολω- 
λὼς καὶ εὐρέθη. 

ΧγΙ. 
Ῥαταβο]αο ἆθ ο6οοποπιο ἰπ]μβίο εθᾶ οα]1ἀο, ἆθααθ 1,4ζα4το οὐ ἆνιίθ. 

Γο Β]ατίθβοίς, «ο]αππο, Ι9ρ6, ἀϊνοσίῖο. 

] Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺρ µαθητάς “4νθρωπός τις ἦν πλού- 
6 3 , 9 ζ , »- ε 

σιος ὃς εἶχεν οἰκονόμο», καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορ- 
9 αἴων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ 

Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οὐτονομίας 
3 σου’ οὗ γὰρ δυνῄσῃ ἔτι οἰκονομεῖν. ὃ εἶπεν δὲ ἓν ἑαυτῷ ὁ οὐτονό- 

µοςρ Ίΐ ποιήσω, ὅτι ὁ κὐριόφ µου ἀφαιρεῖται τὴν οἰχονομίαν ἀπὶ 
ἑ ἐμοῦ; σκάπτει οὐκ ἰσχύω, ἐπαιεῖν αἰσχύνομα, 4 ἔγνων τί 

ποιήσω, ἵνα ὅταν μετασταθῶ τῆς οἰχογομίας δέξωνταί µε εἰς 
6 τοὺς οἴκους ἑαυτῶν. ὅ καὶ προσκαλεσάµενος ὄνα ἕκαστον τῶν 

χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ ΙΠόσον ὀφεί- 
ὁ λει τῷ κυρίφ µου; δόὁ δὲ εἶπεν Ἑκατὸν βάτους ἑλαίου. ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτῷ ἄέξαι σον τὰ γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον 
΄ 7 ἔ, ε / ἷ Σὺ δὲ ῤ 32 έλ, µ ς δὲ Τ ποντήκοντα. ᾖ ἔπειτα ἑτέρφ εἶπεν «Σὺ δὲ πόσο» ὀφείλεις; ὁ δὲ 

εἶπεν Ἑκατὸν κόρους σίτου. λέγδι αὐτῷ «4έξαι σου τὰ γράμματα 
8 καὶ γράψον ὀγδοήκορτα. ὃ καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οὐιονόμον 

τῆς ἀδικίας, ὅτι φρονίµως ἐποίησεν ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τού- 
του φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς ες τὴν γενεὰν τὴν 

Φ ἑαυτῶν εἰσί. Ὁ καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω, ἑαυτοῖς ποιήῄσατα φίλους ἐκ 
τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐκλείπῃ δέξωνται ὑμᾶς εἰς 

αθτὰς αἰωνίου σκηνάς. 10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστφῳ καὶ ἐν πολλῷ 
, 3 ος ὁ ρ ΄ 8 ο ν ἃἨ ρ 

πιστός ἐστιν, και ὁ ἐν ἑλαχίστῳ ἄδικοο καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός 

{1 ἐστιν. 1 εἰ οὗν ἐν τῷ ἀδίκφῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ 
3 4 ῤ ε , . 49 4 33 ”. 2) , 3 μ 

143 ἀληόθινον τίς ὑμῖν πιστεύσει; Ἆ- και δἱ ἐν τῷ ἀλλοτρίφ πιστοὶ οὐκ 
ϱ ὸ ες  ειυαω , 43 ολο »ϱ , | 

19 ἐγεγοσθε, τὸ υµεέτερο» τἰς ὑμῖν δώσει; 3ᾶ9 οὐδεις οἰκέτης δύναται κι ς, 24. 
δυσί κυρίοις δουλεύει ἤ γὰρ τὸν ἕνα µισῄσει καὶ τὸν ἕτερον 
ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ 
δύνασθε θεῷ δουλεύει καὶ ᾱ. 

3 φ 4 ” ΄ κα ϱ ” , « , 

“4 Έκονον δδ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάρ]νροι Όπαρ- 
3 ' ” ο 16 χορτες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστὲ 

οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώ- 
3 , . -. 6 . 5. , « 9 

σχει τὰς καρδίας υμῶν᾽ ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλνγµα 

40. οπι τῶν ... τὸν µόσχον τὸν σιτευτόν 32. ἀνέξησε' καὶ ἀπολωλὼς ἦν 
ΧγΙ. 1. μαθητὰς αὐτοῦ 4. αὐτῶν ὅ. χρεωφειλετῶν ϐ6, ὁ δὲ 59- 

ουπάστα: καί... τὸ γράµκα ἸΤ. καὶ λέγει ᾳὐὑεῷ... τὸ γράµµα 9. κἁγώ... 
πονήσατε ἑαυτοῖς ... ἐκλείπη: ἐκλίπητε 



. τν 

Γῦς. 16, 16. -- 17, 2. 19 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. {6 ὸ 2όμος καὶ οἱ προφῆται μέχρι Ἰωάννου ̓  16 
ἀπὸ τύτε ἡ βασιλεία τοῦ Φθεοῦ δὐαγγελέζεται καὶ πάς ες αὐτὴν 

κι5, 15. βιάζεται. 1 εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 11 
.ι ὦ κά 

μ τὸ 
1Ι. 

πι 15, 
ὰ 

παρελθεῖν ἡ ᾗ τοῦ "όμον μίαν κεραία» πεσεῖν. 18 πᾶς ὁ ἀπολύων 18 
τὴν γυραῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέρα» µοιχεύει, καὶ ὁ ἀπολελυ" 
µένη» ἀπὸ ἀφδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 19 “ἄνθρωπος δέ τις ἦν 19 
πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος 
καθ ἡμέραν λαμπρῶς. 30 πτωχὸς δέ τι ὀνόματι «4ἄζαρος ἐβέ-20 
βλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἰλκωμένος 24 καὶ ἐπιθυμῶν χορ- 21 
τασθῆναι ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου ' 
ἀλλὰ καὶ οἱ κύνερ ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 322 ἐγένετο 22 
δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέ- 
λων εἷς τὸν κύλπον “Αβραάμ. ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ 
ἐτάφη. 35 καὶ ἐν τῷ ἆδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρ- 98 
χων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ 4βραὰμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ «4άζαρον ἐν 
τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 2Αχαὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν Πάτερ βραάμ, 4 

ἐλέησόν μα καὶ πέμψο» “4άζαρον ἅ ίνα βάψῃ τὸ ἄκρο» τοῦ δακτυ: 
λου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν µου, ὅτι ὀδυρῶμαι 
ἓν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 36 εἶπεν δὲ "4βραάμ Τέκνο», μνήσθητι ὅτι 25 
ἀπέλαρερ. τὰ ἀγαθά σου ὃν τῇ ζωῇ σου, καὶ .4άζαρος ὁμοίως τὰ 
κακά ' νῦν δὲ ὧδα παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶραι. 26 καὶ ἐπὶ 28 
πῶσιν τοῦτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα µέγα ἑστήριχται, 
ὅπως οἱ θέλορτες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ 
οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 321 εἶπεν δέ ᾿Ερωτῶ σα οὔν, 21 
πάτερ, ἵνα πέµψῃς αὐτὸν ες τὸν οἶκον τοῦ πατρός µου” 35 ἔχω 28 
γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖρ, ἕνα μὴ καὶ 
αὐτοὶ ἔλθωσιν εἶς τὸν τόπον τοῦτον τῇς βασάνου. 39λέγει δὲ29 

"4βραάμ Ἔχουσιν ἹΜωυσέα καὶ τοὺς προφήτας  ἀκουσάτωσαν 
αὐτῶν. ὀδ0ὁ δὲ εἶπεν Οὐχὶ πάτερ “4βραάμ, ἀλλ ἑάν τι ἀπὸ 90 
νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, µετανοήσουσιν. δἱ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὃ1 
Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητών οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ ἐάν τις ἐκ 
φεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονταε, 

ΧΥΠΠ. 

Ὀανοπάα οὔεηβίο; Ῥ]αοβΙ]έας βθοίαπάς., ὂις Πάθὶ; αθιτὶ ἱπιμ]θς. 
ΓΏθοςπι Ἱοργοβί. ἨἩθρπιπι ἀῑνίπυπα απαπάἀο οὐ αποπιοᾶο αἲῦ νδηίυτυπ. 

Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ “Ανένδεκτόν ἐσχιν τοῦ 
µεθ, «.. τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖ», οὐαὶ δὲ δ οὗ ἔρχεται' 2λυσιτελεῖ αὐτῷ 3 

10. τοῦ Θεοῦ ἐστιν Ίδν µέχρι: ἕως 18. καὶ ὃς καὶ πῶς ὃ 20. δὲ τις ἦν 
ε.ς ὃς ἐβέβλητο ... ἠλκωμένος 9Ι. τῶν πιπτόντων: Ργαθπι τῶν ψιχίων 
..ν ἀπέλειχον 32. τοῦ Αβραάμ 29. τὸν Αβραάμ 3256. ἀπέλαβες σύ... 
ὧδει ὅδε 36. ἔνθενι ἐντεῖθεν ΛΑ]. οὖν σε 39. λέγει αὐτῷ ᾿4βραάμ 
9]. οὐδέ 

ΧΠ. 1. οπι αὐτοῦ... ὲ (ποἩ ς) ΟΠι τοῦ... μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλο 
Νου. Το5:. εᾱ. ΤΙ. | 
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εἰ λίθος μυλικὸς παρίκειται περὶ τὸν τράχηλο» αὐτοῦ καὶ ὄῤῥιπται 
εὖ τὴν θάλασσα», ἢ ἕνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 

ὃ ὃ προσέχετε ἑαυτοῖρ. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμῃσον πιβ. 15. 

4 αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφερ αὐτῷ. Α καὶ ἐὰν ἑπτᾶχις τῆς 
ἡμέρας ὠμαρτήσῃ ες σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ λέγων Μετανοῦ, 
ἀφήσεις αὐτῷ. 

6 Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίφ Πρόσθες ἡμῖν πίστι. 
ὁ δεἶπεν δὲ ὁ κύριος Εἰ εἴχετε πίστι ὥς κόκκο» σιφάπεως, ἐλέγετε κι ι1, 29. 

ἂν τῇ συκαμύφ ταύτῃ Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
Ἱ καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. Ἰ Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροεριῶντα 
ᾗ ποιµαύοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως 

6 παρελθὼν ἀνάποσε; 5ἀλλ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασο» εί δειπνήσω, 
καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι ἕως φάγω καὶ πία, καὶ μετὰ 

9 ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; Ὁ μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλφ ὅτι 
10 ἐποίησεν τὰ διαταχθέτα; 10 οὕτως καὶ ἡὑμεῖς, ὅταν ποιῄσητε 

πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖαί ἐσμον, ὃ 
ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαµε». 

44 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἶς Ἱερουσαλήμ, καὶ 
42 αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσον «Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 13 καὶ 

εἰσερχομένου αὐτοῦ εἷς τινα κώμην ἀπήρτησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ 
13 ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόῤῥωθε», 13 καὶ αὐτοὶ ἦρθαν φωνὴν λέγοντες 
41 Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέῃσον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς ΓΠορεν- 

θέντες ἐπιδειξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱρεῦσι». καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπά- 
15 γε αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. ᾖ9 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
40 ὑπέσερεψεν μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 1θκαί ἔπεσεν 

ἐπὶ πρόσωπο» παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ ' καὶ 
47 αὐτὸς ἦν Σαµαρείτης. 17 ἀποκριθαὶρ δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν Οὐχὶ οἱ 
48 δέκα ἐκαθαρίσθησα»; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ Ἄ 18ρὐχ εὑρέθησω» ὑποστρέ- 
49 Ψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ δὲ μὴ ὁ ἀλλογενὴς. οὗτος; 19 καὶ 

εἶπεν αὐτῷ «4ναστὰρ πορεύου ' ᾗ πίστι; σου σέσωκέν σθ. 
20 Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθῃη αὐτοῖς καὶ εἶπεν Οὖκ ἔρχεται ἤ βασιλεία τοῦ 
91 Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, 24 οὐδὲ ἐροῦσιν ᾿]Ιδοὺ ὧδε ἢ ἐκεῖ" ἰδοὺ 
22 γὰρ ἡᾗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἑστώ. 32 εἶπον δὲ πρὸς 
23 τοὺς µαθητάς Ελεύσονται ἡμέραι ὅτοα ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμε- 

ρῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀὤνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 25 καὶ 
ἑροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ἐκεῖ, ἰδοὺ ὧδε' μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. τά μὰὰ 

24 "ὥσπερ γὰρ ᾗ ἀσεραπὴ ᾗ ἀσεράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐραρὸν κι αε,αι. 
εἷς τὴν ὑπ' οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται ὁ νυἱὸς τοῦ ἀνθρώπουν 

2. λίθος μυλικός: μύλος ὀφνικός ... ἕνα 8Πἱθ τῶν Ῥου 8. ἐὰν δὲ ἆ ἁμάρτῃ 
εἰς σἐ 4. ἁμάρτῃ ... καὸ ἑπτώκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ ἐπί σε δ. εἶπον 
1. οτι αὐτῷ. .ο εὐθέως οοπ]απρῖί όαπι ἐρε ... ἀνάπεσαι 9. αάθιν ἔχει τῷ 
δούλῳ ἐ ἐκείνῳ ... τὰ διαταχθέἑντα αὐτῷ; οὐ δοκῶ 10. οὕτω ... ὃ: ὅτι ὅ 
2]. ᾖ ἐδοὺ ἐκεῖ 25. 1δοὺ ὧδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ 24. ὑπ οὐρανὸν εἰς... ἄσται καὶ 
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ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 35 πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν καὶ 2ὅ 
, ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῇς γενεᾶς ταύτης. 36 καὶ καθὼς ἐγένετο 20 
τ. ἐν ταῖς ἡμέραις Λώε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραιρ τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου ' 17 ᾖσθιον, ἔπινον, ἐχάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἦς 2Ί 
« ῤ μα » 2 8 ..΄ ε Ν 

Σμέρας εἰσῆλθεν Λώε εἰς τῆν κιβωτο», καὶ ἠλθεν 9 κατακλνσμὸς 
καὶ ἀπώλεσεν ἅπανταρ. 2θὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις 28 
4ώτ' ᾖσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλον», ἐφύτενον, ᾠκοδόμου»᾽ 
329} δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν «4ὧτ ἀπὸ Σοδόµων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ 9 εἴον 29 
ἀπ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαρτας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ 30 
ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. ὃδἱ ἐν ἑκείῃ εῇ δ4 
ἡμέρᾳ ὃς ἄσται ἐπὶ τοῦ δώµασος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οὐκίᾳ, 
μὴ καταβάτω ραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 

: εἶἰς τὰ ὀπίσω. ὃλ μνημονεύετε τῆς νναικὸς «4ώτ. 35 ὃς ἐὰν 3 38 
ζητήσῃ τὴν ψυχἠν αὐτοῦ περιποιήσασδαι, ἀπολέσει αὐτή», καὶ ὃς 
ἐὰν ἀπολέσῃ, ζωογονήσει αὐτήν. ὃ λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δά 
ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος 
ἀφεθήσεται 35 δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, µία παρα- 56 
λημφθήσεται, ἡᾗ δὲ ἑτέα ἀφεθήσεται. ᾖὃ]καὶ ἀποκριθέντες 3Ί 
λέγονσι αὐτῷ Ποῦ, κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ὅπον τὸ σῶμα, 

ἐκεῖ καὶ οἱ ἀετοὶ ἐπισνναχθήσορται. 

ΧΥΙΗΠ. 
Ῥαταῦο]αο ἆο ]αάϊςς οὗ γίάσα, ἆθααθ Ρ]ατίεᾶθο θὐ ῬοσΏίοτσθ. Ολεὶβίαθ 
Ῥεπθο ρεθοβίασ ἐπ(σηῦαβ. ο ανοηίς ἀϊνερ; ἁῑν]ίαχαπι ροτίου]α. Ομρ18- 
πηοσύπα Ῥχβθτοίϐ. Ολμσίθ πηους οἱ τοάϊίαΒ. Όφθοαβ Ἡϊοσϊοπαπίάσυς. 

Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε ! 
προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖ», Σλέγων Κριτής τις ἦν ἔν 2 
τιν πόλει τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπο» μῆ ἐντρεπόμε- 

νου. ὃ χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτὸν 3 
λέγουσα ᾿Εκδίκησόν µε ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου µου. Α καὶ οὐκ ἤθελεν 4 
ἐπὶ χρόνον μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ Εἰ καὶ τὸν θεὸν αὐ 
φοβοῦμαι καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι, ὃ διά γΣ τὺ παρέχει ὅ 
µοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰ τέλος 
ἑρχομένη ὑπωπιάζῃ µε. θεἶπεν δὲ ὁ κύριος “κούσατε τί ὁ κριτῆς ϐ 
τῆς ἀδικίας λέγει Ἰὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν Ἰ 
ἐκλεκτῶ» αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ µακρο- 
θυμεῖ ἐπ αὐτοῖς; λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήῄσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἓν 8 

20. τοῦ Νῶε ο]. ἐξεγαμἰζοντο 30. τὰ αὐτώ: ταῦτα 91. ἐν τῷ ἀγρῷ 
20. περιπουήσασθαιε; σῶσαι ... ἀπολέσῃ αὐτήν 94. ὁ εἷς παραλη-- 
φθήσεται 35. ς«ὲ (που ς) ἡ μία .. παραληφθήσεται ... ἡ δὲ: καὶ ἡ 

90. (πο ς) δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρφ' ὁ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὁ 
ἕτερος ἀφεθήσεται. ὅ7. ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί 

ο ΧνΙΠ. 1. οπι αὐτούς... ἐκκακεῖν 3. ς9 (αον ς) χήρα δὲ τις 4. 
ἠθέλησεν Ἱ. ποιήσει... αὐτῷε πρὸς αὐτόν ... καὺ μακροδυμῶν 



195 1056. 18, 9. --- 29. 

τάχει. πλήν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ρα εὑρήσει τὴν πίστιν 
ἐπὶ τῆς γῆς; 

9 Εἶπεν δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ ἑαντοῖς ὅτι 
υοἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς Λλοιποὺς τὴν παραβολὴν 

10 ταύτη». 10” 4νθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰἶρ τὸ ἱερὸν προσεύξασδαι, 
41 εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 14 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς 

πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ 
. δεὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων», ἅρπαγες, ἄδικοι, µοιχοέ, ἤ 
12 καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης  12νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτον, ἀποδε- 
13 κατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. 15 καὶ ὁ τελώνης µακρόθε» ἑστὼς οὖν 

ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπάραι εἷς τὺν οὐρανό», ἆλλ ἔτυπτεν 
τὸ στήθος αὐτοῦ λέγων Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλό. 

11.1: λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εὖρ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ 

γὰρ ἐκεῖνος, ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπει- μι μα α 

νῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται, 

15 Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται 
10 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖο. {6 ὁ δὲ ᾿]ησοῦς προσκα- 

ο λεσάµενος αὐτὰ εἶπεν "άφετα τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς μὲ καὶ μὴ 
κωλύετε αὐτά' τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 

{1 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξήται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς 
παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἷς αὐτή». 

18 Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων 4ιδάσκαλε ἆγαθέ, 
19 τί ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονοµήσω; 19 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς 
20 Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς δὲ μὴ εἷς ὁ θεύς. 3θτὰς 

ἐντολὰς οἶδας Μὴ μοιχεύσῃο, μὴ φονεύσῃς, μή κλέψτς, μή Ψευδο- 
9] µαρτυρήσης, τίμα τὸν πατέρα. σου καὶ τὴν μητέρα. σου. 34 ὁ δὲ 
22 εἶπεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος. 35 ἀκούσας δὲ ὁ Ἰ]η- 

σοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πῶλησον 
καὶ διάδορ πτωχοῖς, καὶ ὄξεις θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ 

98 δεῦρο ἀκολούδθι µοι. 39ὸὀ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη' 
24 ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 34 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν Πῶς 

δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
26 εἰσπορεύορται ' 35 εὐκοπώτερον Ἱάρ ἐστιν κάµηλον διὰ τρήµατος 

βελόνης εἰσελθεῖν ἤ πλούσιον εἰς τὴν βασιλεία» τοῦ Θεοῦ εἶσελ- 
26 27 θεῖν. 26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ὁ 

δὲ εἶπεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ δεῷ 
28 ἐστί. 38 Εἶπεν δὲ Πέτρος Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ᾖκολου- λ 
29 θήσαμέν σοι. 3 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς μὴ» λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς 

10. ὁ εἷς 19. εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾷραι ... εἰς τὸ στῆθος 14. ἢ ἐκεῖνος 
15. ἐπετίμησαν 11. ὃς ἑάν 21. ἐφυλαξάμην ... νεότητός µου 32. ἀκου- 
σας δὲ ταῦτα ... ἓν οὔρανῷ 29. ἐγενήθη: ἐγένετο 24. ὁ ̓ ]ησοῦς περί- 
λυπον γενόµενον ... εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 9 εοῦ 25. τρή- 
ματος βελόνης: τρυμαλιᾶς ῥαφίδος 27. ἐστι παρὰ τῷ θιῷ 26. ὁ Πέτρος 
ρε. ἀφέντες τὰ ἴδια: ἀφήκαμεν πάντα καί 
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Ωῦ 6. 18, 90. --- 19, 8. | 0 

ἐστιν ὃς ἀφῆκὲν οὗκίαν ᾖ γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ ονεῖο ἤ τέκνα 
ἔνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ δεοῦ, 30 ὃς οὐχὶ μὴ ἀπολάβῃ πολλα- 30 
πλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένφφ ζωὴν 
αἰῶνιο». 

μι πο Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿]1δοὺ ἀναβαί δἱ 
:.45, "9μᾶν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσοται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ 

τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀρθρώπον' ὑδπαραδοθήσεται γὰρ τοῖς 32 

ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ἀβρισθήσεται καὶ ὀμπτυσθήσεται 

55 καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τοίτῃ ὃ3 
ἀναστήσεται. ὃ4 καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῄκα», καὶ ἦν τὸ ῥῆμα 54 
σοῦτο κεκῥυμμένον ἀπ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 

2 ν 5 ” 2 » 4 2 «ς 4 

1 Ἐγέόνετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἶς Ἱεριχὼ τυφλός τις ἐκά- 36 
πε 1, Άητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. ὃ6 ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορενο- 96 

/ 3 ῤ . ὁ ω 37 ε] , 4 .». ” ὁσ 2 
µένου ἐπυρθάνετο τι εἰῃ τοῦτο. ὃ' ἀπηγγειλαν δε αὐτῷ οτι Ἱῃ- ὃ7 

” « ” ΄ 45 4 Σ , ΄ 3 . εἰ 

σοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. ὃ3 και ἐβόησε» λέγων ᾿]ησοῦ υἱὲ 98 
Δαυίδ, ἐλέησόν µε. ὃ9 καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα 39 
σιγήσῃ αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ «4{ανίδ, ἐλέησόν µε. 
30 σταθεὶς δὲ ὁ ησοῦς ἐκέλαυσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν. 40 
ὀγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν 3ἱ Τί σοι θέλεις ποιῄσω! 41 
ὁ δὲ εἶπεν Κύριε, να ἀναβλέψω. 42 καὶ ὁ Ἴησοῦς εἶπεν αὐτῷ 4 
"4νάβλεφον' ἡ πίστις σου σέσωκέν όε. 49 καὶ παραχρῆμα ἀνέ- 48 
βλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεύν. καὶ πᾶςρ ὁ λαὸς 
ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ δεᾷ. 

|) 

ΧΙΣ. 

Ζ800Ἠ8618. Ῥαταβοία ἆθ τθρηΆπι οβρθββΙίατο βθτνίδ ατρθηίαπι 6ΟΠ1- 
πωϊ{θηίθ, Ῥυ]]ο πἀάμοίο ὦθειβ Ἱπγαί ἨἩϊθτοβοί]γπαβπα, τοβιίαῦ 

Ῥματίβαθο8, ἀερ]οσθύ υγρθπ, ρυγραῦ ὑεπιρ]απη. 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ. 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι 1 2 
καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν 
πλούσιος ὃ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν σὺν ᾿Ιησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὖκ ἠδύ- 8 
νατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 3 καὶ προδραμὼν 4 
ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµωρέα», ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης 
ἤμελλεν διέρχεσθαι. ὅ καὶ ὡς ᾖλθον ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὅ 
ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ζακχαῖε, σπεύσας 
κατάβηθι’ σήµερο» γὰρ ἐν τῷ οἴκφ σου δεῖ µε μεῖναι θχαὶ 6 
σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. Ἴ καὶ ἰδόντες πάν- Ἱ 

τες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλφ ἀνδρὶ εἰσῇλθεν 

καταλῦσαι. ὃσταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον Ἴδοὺ 8 

τὰ ἡμίσειά µου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, πτωχοῖς δίδωµι, καὶ οἳ 

29. ἤ γονεῖς ἢ ἦ ἀδελφοὺς ἦ γυναῖκα 30. ὃς οὗ µή 3. Ἱεροσόλυμα 35. 
προσαιτῶν ὃθ. σιγήση: σιωπήσῃ ᾱ1. λέγων, Τί 

ΧΙΧ. 4. ς συκοµωραίαν, «9 συκομορέαν .. . δὲ ἐκείνης 7. ἅπαντες 

δ, τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων µου ... δίδωμι τοῖς πτωχοῖς 



154 1060. 19, 9. ..- 91. 

ϐ τινό τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. ϐ εἶπεν δὲ πρὸς 

αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι σήμδρον σωτηρία τῷ οἴκφ τούτφ ἐγένετο, 

καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς “4βραάμ ἐστιν 10 ᾖλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 18, 11. 
1 Τί 

ἀνθρώπου ζηεῆσαι, καὶ σώσαι τὸ ἀπολωλός. ᾱς 15. 

4 "4κουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολή», διὰ μι τς, 
τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παρα- 

42 χρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαθεσθαι. 12 εἶπεν οὖν 
᾿4νθρωπός τις εὐγδνὴς ἐπορεύθη εἰς χώρα» μακρᾶ», λαβεῖν ἑαυτῷ 

19 βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 3 καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ 
ἔδωκεν αὐτοῖρ δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Πραγματεύσασθα 

14 ἐν ᾧ ἔρχομαι. 14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστει- 
λαν πρεσβεία» ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντερ Οὐ θέλομεν τοῦτον βασι- 

16 λεῦσαι ἐφ ἡμᾶς. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα 
τὴν βασιλεία», καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους 

16 οἷς ἔδωκδν τὸ ἀργύριον, ἵνα }νοῖ τίς τί διεπραγµατεύσατο. 16 πα- 
ϱ87ένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων Κύριε, ᾗ μνᾶ σου δέκα προσηργά- 

{17 σατο μνᾶς. 37 καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλα- 
χίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ὄχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 

18 18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων Κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίῃσεν πέντα 
19 μνᾶρ. 19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντο πόλεων. 
20 20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου, ἦν εἶχον 
21 ἀποκειμένην ἐν σονδαρίφ' 34 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος 

αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 
23 22λέγει αὐτῷ Ἔκ τοῦ στὀματὀς σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. 

δεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός αἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ 
29 θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα; 25 καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς µου τὸ ἀργύ- 

ριον ἐπὶ τράπεζα»; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόὀκφ ἂν αὐτὸ ἔπραξα. 
2433 καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν ρατε ἀπ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ 
9ὔ δύτε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 35 καὶ εἶπαν αὐτῷ Κύριε, ἀχει 
26 δέκα μνᾶς. 26 λέγω ἡμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται , ἀπὸ δις 1ὰ. 
2] τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσαται. 21 πλὴν τυὺθ ἐχθρούς μου Μος, 5. 

τούτους τοὺς µῆ θελήσαντάς µε βασιλεῦσαι ἐπ αὐτοὺς ἀγάγετε 

ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν µου. 
28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων ες Ἱερο- μιαι, 

99 4 9) ϱ ” 9 » α , --. 

29 σὀλυμα. καὶ ἔγενετο ὥς ἤγγισε» εἰς Βηθφαγῇ και Βηθανίαν Μο. 

πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενο» ἐλαιών, ἀπέστειλεν δύο τῶν µαθη- νὰ 
80 τῶν 50 επών Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορουύ- 

μενοι εὑρήσετο πῶλον δεδομένο» . ἐφ ὃν οὐδεὶς πώποτα ἀρθρώ- 
8] πων ἐκάθισθ», καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε, 31 καὶ ἑάν τις ὑμᾶς 

41. αὐτόν 8Πθ εἶναν Ρος 13. ἐν ᾧι ἕως 15. γνῷ 16. προσειργάσατο 
δέκα μνᾶς 47. Εὖ 319. γίνου ἐπάνω 20. καὶ ὁ ἕτερος 29. λέγει δέ 22. το 

ἀργύριόν μου... τὴν τράπεζα» ... κάγώ: καὲ ἐγώ... ἔπραξα αὐτό 250. 
εὖπον 20. λέγω γάρ... ἄρθήσεται ἀπὶ αὐτοῦ 2]. τούτους: ἐκείνους... 
Οἱη αὐτούς βθουπάωπα 29. ἐλαιῶν ... μαθητῶν αὑτοῦ 90. οἱ καὶ 
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ἐρωτᾷ ἄιὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτο αὐτῷ ὅτι ὁ κύριος αὐτοῦ 
χρείαν ἔχει. 32 ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν 92 
αὐτοῖς. 35 λνόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ 33 
πρὸς αυτούς Τί λύετε τὸν πῶλον; 34 οἱ δὲ εἶπαν ὅτι ὁ κύριος 8ά 
αὐτοῦ χρείαν ἔχει. δὺ καὶ γαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿]ησοῦ», καὶ 35 
ἐπιρίφανεες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 
Ἰησοῦ». ὃ6 πορευοµένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἐμάτια αὐτῶν 96 
ἐν τῇ ὁδφ. ὃ7 ἐγγίορτοςῦ δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσαι τοῦ 37 
ὄρους τῶν ἑλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαί- 
θοντες αὐεῖν τὸν δεὸν φωνῇ μεγάλη περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνά- 
μεν, ὃδ λέγονταρ Εὐλογημένος ὁ ὁ ἐρχόμονος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι 98 
κυρίου᾿ ἐν οὐρανῷ δἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 59 Καί τινες 38 
τῶν» Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν «{ιδάσκαλα, 
ἐπιείμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 30 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν .4έγω 40 
ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν. 4 καὶ ὥς 41 
ἡγΤισον, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσον ἐπὶ αὐτήν, λέγων 42 ὅτι εἰ ἔγρως 42 
καὶ σὺ καί Ί8 ἐν τῇ ἡμέρᾳ σον ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου νῦν 
δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 339 ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, 15 
καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσί 
σ8 καὶ συνἐξουσώ σε πάντοθεν, ΑΑ καὶ ἐδαφιοῦσιν σὲ καὶ τὰ 44 
τέκνα σου ἐν σού καὶ οὐκ ἀφήσουσι λίθον ἐπὶ λέθῳ ἐν σοί, ἀνθ' 
ὧν οὖκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σον. 

μι 3, Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱδρὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦ»- {5 
Χοι. φας, 346 λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ οἶκός µου οἶκός 6 

οωατ. προσευχής ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατο σπήλαιον ληστῶν. 
Νε], 18. Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ἀρχιε- 7 

ρεῖς καὶ οἱ γθαμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι 
τοῦ λαοῦ, 38 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιῄσωσιν ὁ λαὸς γὰρ {8 
ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούω». 

ΧΧ. 

Ὁπάο ὁομαπηῖς Ῥαρβρπιν) Ῥαταβοῖα ἆθ νἰπίέοσίθας ΒΙΗ οοοἱβοσΙΏΒ. 
Γ,αρίθ Απρυα]ασίς. ΟὨπαθβίίοπθς οβΡί1ο886 ἆθ 9θη8Η βο]γεπάο, ἀ9θ τθβ- 
τθοίίοπθ, ἆθ Μοβεία Γανίάϊρ βἱο. 1,ορῖ ροτῖδοταπι {9βυυς οἱ αταπἶα. 

αν Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδώσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ! 

ὸ Μο αν ἓν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἑεροῖς καὶ οἱ 7θαμ- 

ματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, ὁ καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Εἰπὸν 9 

ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖρ, ἢ τί ἐστιν ὁ δού σοι τὴν 

5. εἶπον 94. εἶπον . ο. ΟΠΗ ὅτι 3δ. ἐπιῤῥέψαντες 38. εἰρήνη ἐν οὐρανῷ 
δν. εἶπον 4ἀθ. εἶπεν αὐτοῖς ... σιωπήσωσεῳ «... πεκράξονται 41. ἐπὶ 

αὐτῇ 44. ἐν σοἱ Δηίθ λίθον Ῥοη 4δ. πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγορά- 
ζοντας ἀδ. Γέγραπται Ὁ (59 Ῥτ8θΙη ὅτι, ΏΟΠ ς) οἶκός κου οἶκος προσευ- 
χῆς ἐστιν. ὑμεῖς δέ 

. 1. τῶν ἡμερῶν ἑἐκείνων ... οὗ ἑερεῖς; οἱ ἀρχιερες 2. εἶπον 

πρὸς αὐτὸν Λέγοντες Εἰπέ 
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3 ἐξουσία» ταύτην» ὃ ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ερωτήσω 
4 ὑὐ ὑμᾶν κἀγὼ λόγο», καὶ εἴπατέ μοι 4 Τὸ βάπτισμα ᾿]ωάννου ο 
ὅ οὐρανοῦ ἦν 3 ξ ἀρθρώπων; δοἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαντοὺς 

λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμε» Ἔξ οὐρανοῦ, ἀραῖ 4ιὰ τί οὐκ ἐπιστεύ- 

6 σατε αὐτῷ; 6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν Εξ ἀνθρώπων, ὁ λαὸς ἅπας κα- 

ταλιθάσει ἡμᾶς ' πεπεισμένος γάρ ἐστιν  ωάννην προφήτη» εἶναι. 
Ἱ 87 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. ὃ καὶ ὁ ᾿]ησοῦς εἶπεν αὖ- 

τοῖς Οὐδὲ ἐγώ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
9 -- Ἴρξατο δὲ λέγειν πρὸς τὸν λαὸν την παραβολὴν ταύτην Μι 18, 

"4νθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωρ]οῖς, καὶ Ἠο 13, 
10 ἀπεδήμησεν χρόνους ἑκανούρ. 10 καὶ καιρῷ. ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς 

γεωργοὺς. δοῦλο», ίνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν 

14 αὐτῷ οἱ δὲ Ίδαρ]οὶ δείρα»τᾶς αὐτὸν ἐξαπέστειλα» κενόν. 1 καὶ 

προσέθετο ἕτερον πέµψαι δοῦλον οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραρτες 

12 καὶ ἀτιμάσαντεςρ ἐξαπέστειλαν κενόν. καὶ προσέθετο τρίτον 
ἸἈπέμψαι οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυµατίσαντες ἐξέβαλον. 15 εἶπεν 

δὲ ὁ κύριο τοῦ ἀμπελῶνος Ἰί ποιῄήσω; πέµμψω τὸν υἱόν 
Λά μου τὸν ἀγαπητόν" ἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντραπήσονται. 3 ἰδόν- 

τες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγορτες 
Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος ἀποκτείωμερ αὐτόν, ἵνα ἡμῶν ένη- 

1δται ᾗ κληρονοµία. 1ὅ καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπέκτειναν. τέ οὖν ποιῄσει αὐτοῖς ὁ κύριο; τοῦ ἀμπελῶνος; 

10 16 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν 
47 ἀμπελῶνα ἄλλοιςο. ἀκούσαντες δὲ εἶπαν Μὴ γένοιτο. {Ἱ ὁ δὲ 

ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπεν Τί οὖν ἐστῖν τὸ γεγραμµένον τοῦτο «4ΐθον "ε τι 
ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενύθη εἷς κεφαλὴν 

18 γωνίας; Ίδπᾶς ὁ πεσὼν ἐπ ἐκεῖνον τὺν λίθον συνθλασθησεται’ 
19 ἐφ ὃν δ ἂν πέσῃ, λικµήσει αὐτόν. 19 καὶ ἐζήτησαν οἱ γθαμμα- 

τεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖςρ ἐπιβαλεῖν ἐπ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς 
εἶπεν τὴν παραβολὴν᾽ ταύτην». 

90 Καἱ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους νι 
ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, ὥστε πα- Νο13, 

21 ραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἠγεμύνος. 24 καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες 4{ιδάσκαλα, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις 
καὶ διδάσκει; καὶ οὗ λαμβάνεις πρόσωπο», ἀλλ ἐπ ἀληθείας 

22 τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκει 22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καΐσαρι φόρον 
29 δοῦναι ἤ οὔ; 325 κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν εἶπεν 
24 πρὸς αὐτοὺς 34 {εἰξατέ µοι δηράριον. τίοςρ ἔχει εἰκόνα καὶ 

3. ἕνα λόγον ὅ. 4ιὰ τὶ οὖν ὐ. πᾶς ὁ λαός 9. ᾿Ανθρωπός τις... ἐξέδοτο 
10. καὶ ἔν καιρῷ ... δῦσιν 11. πέμψαι ἕ ἕτερον 12. πέμψαι τρίτον 14. 
πρὸς ἀλλήλους: πρὸς ἑαυτούς.. . δεῦτε ἀποκτείνωμεν 10. εὖπον 19. οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οὗ γραμματεῖς... εἶπε Ροβί ταύτην ροι 20. ὥστες εἷς τό 
22. ἡμᾶς: ἡμῖν 38. θ4ὰ ἵπ Βπθ Τί µε πειράξετε; 
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ἐπηραφή»; ἀποκριθέντες δὲ εἶπαν Καίσαρος. 32ὸ ὁ δὲ εἶπεν πρὸς 26 
αὐτοὺς Ἰούυν ἀπύόδοτε τὰ Καίσαρος τῷ Καΐίσαρι καὶ τὰ τοῦ 
Θεοῦ τῷ θΘεῷ. 36 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι- αὐτοῦ ῥήματος 26 
ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσθι αὐτοῦ 
ἐσίγησα». 

Μι 1, Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαϊον, οἱ ἀντιλέγοντες 2] 
2 ον. ον 4 ᾗ Γ , 4 98 λέ 4 ὃ , λ 

α ἀνάστασι µ µη δα ἐπηρώτησαν αυτο» Ίορτος ιὐόασκα 8, 28 
196-241 

ορἱ25, 5. Μωυσής ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ὄχων 7υναῖκα, 
καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ὕα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 329 ἑπτὰ οὖν 29 
ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος' 
δ0 καὶ ὁ δεύτερος 83 καὶ ὁ τρίτος ὄλαβεν αὐτή», ὡσαύτως δὲ καὶ 30 34 
οἱ ἑπτὰ οὗ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. δ2ὔ ᾿ὕστερον καὶ ἡ 2 
γυνή ἀπέθανεν. δδ ᾗ γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάδδι τίνορ αὐτῶν γύν8- 3) 
ται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. δ4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς 84 
ὁ ᾿]ησοῦς Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰώνος τούτου γαμοῦσιν καὶ γαμίσκονται, 
ὃδ οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστά- 8 
σεως τῆς ἓκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίσκονται' ὃ6 οὐδὲ 56 
γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται, ἰσάγγελοι γάρ εἶσιν, καὶ υἱοί εἶσιν 

” - 3 [ εἰωο 47 ό 4 ὃ 0 « , 17 Θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοί ὄντες. 31 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 
] ϱ 0) 9 4 ” ’ ε , , 4 4 

«ε 4,6. Καὶ Μωυσής ἐµη»υσεν ἐπι τῇς βάτου, ὣς λέγει κύριον τον Όεον 
"4βραὰμ καὶ θεὸν ]σαὰκ καὶ θεὺν Ιακώβ. 35 θεὸὺς δὲ οὐκ ἔστιν 38 
νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων" πάντες γὰρ αὐτῷ ζώσιν. ὃδ.4ποκριθέντες 38 

0 ιά ῤ τμ ᾖ; 40 2 πι 24, «9, δὲ σινες τῶν γραμματέων εἶπαν «4{ιδάσκαλε, καλῶς εἶπας. "ν οὐκ- 40 
ὅτι γὰρ ἑτόλμων ἐπερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 

κι 23, Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν εἶναι 4{ανϊδ 4 
Μο Ἡ ο υἱόν, 32 καὶ αὐτὸς 4{ανὶδ λέγει ἓν βίβλφ ψαλμῶν Εἶπεν κύριος 42 

να μμ). τῷ κυρίφ µου Κάθου ἐκ δεξιῶν µου {9 ἕ ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 49 
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 34 4αυὶδ οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ, 44 

καὶ πῶς αὐτοῦ υἱός έστω; 
πι 15, ο “4κούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν πρὸς αὐτούς 16Προσ. 4ὔ 46 
Μο, έχετο ἀπὸ τῶν γραμµατέων τῶν θελόντων ποριπατεῖν ἐν στολαῖς 

καὶ φιλούντων ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖςρ καὶ πρωτοκαθεδρίας 
1ο. ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δδίπνοις᾽ 37 οἳ 41 

κατεσθίουσιν τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσδι μακρὰ προσεύ- 
χονται, οὗτοι λήμψονται περισσότερον κρῖμα. 

24. ἐπιδείξατε ... εἶπον 326. πρὸς αὐτούς: αὐτοῖς .. . “πόδοτε τοίνυν 
..» τῷ Καίΐσαρε: οἱ τῷ ῥ0. καὶ ὁ δεύτερος: καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν 
γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος. 54. οἱ ἑπτας ς οἱ ἑπτα' 66 ςθ 

(ποπ ς) αἀά καὶ 32. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ ἡ γυνή ῥὃδ. ᾗ γυνή 
οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει; ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει 8. εἶπεν: Ρτθθπα ἀτοκρι- 
θείς... ἐκγαμέσαονται 36, ἐκγαμέσκονται 50. οὐδὲ; οὔτε ... τοῦ Θεοῦ 
37. τὸν 9. ]σαὰκ καὶ τὸν 6. Ἰακώβ 30. εἶπον 40. γάρ: δὲ 41. υἱὸν 
4αυὶδ εἶναι ἀ9. ὁ κύριος 44. κύριον αὐτόν ... υἱός αὐτοῦ ἀδ. πρὸς 

αὐτούς: τοῖς μαθηταῖς αὑτοῦ 47. λήψονται 
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ΧΧΙ. 
Μαππεοα]υπι νῖάμαο, Εἰπίς ἑθπιρ]ῇ, οἰνίεαίία, βαθοα]ῖ; 8078 ΔΡοΒΜΟ]ο- 

τηπα; σθάϊναβφ ἨΜθεβίαρ Ἱποριπείαδ. 

μ4ναβλέφας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἷς τὸ Ταζοφυλάμιον Νίο 1, 
τὰ δώρα αὐτῶν πλονσίους. 3 εἶδεν δέ τινα καὶ 1ήραν πονιχρὰν 
βάλλουσα» ἐκεῖ δύο λεπτά, ὃ καὶ εἶπεν “4ληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ 
χήρα ᾗ πτωχὴ αὕτη πλείω πάντων ἔβαλεν' 4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι 
ἐκ τοῦ περισσεύορτος αὐτοῖς ἔβαλον εἶς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ 
ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν. 

ὅ Καί ινών λεγόντων περὶ τοῦ ἑἱεροῦ, ὅτι λέθοις καλοῖρ καὶ Νί 3, 
6 ἀναθήμασιν κεκόσµηται, εἶπεν ὃ Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται Μο 13, 

ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳφ, ὃς οὐ καταλνθή- 
Ἰ σοται. Ἴ ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες ἄιδάσκαλε, πύτε οὖν 
8 ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα Ἰύεσθαι δὸ 

δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε' πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
ὀνόματί µου, λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικεν μὴ 

Φ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἆκα- 
ταστασίας, μὴ πτοηθήτα᾽ δεῖ γὰρ γενέσθαι ταῦτα πρῶτον», ἀλλ 

10 οὖν εὐθέως τὸ τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος 
44 ἐπ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλεία», 14 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ 

κατὰ τόπους λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπὶ 
12 οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 13Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ Μ.19, 1τ. 

ὑμᾶς τὰς χεῖθας αὐτῶν καὶ διώξονσι», παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς ν ιο Ἡ, 
καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἔνεκεον τοῦ 

13 44 ὀνόματὸς µου᾿ 19 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς µαρτύριον. 14θέτε οὖν Ἶς 13, 
16 ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν μὴ προμελοτᾶν ἀπολογηθῆναι΄ 1δἐγὼ γὰρ 

δώσω ἡμῖν στόμα καὶ σοφία», ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ᾖ άντει- 
40 πεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ 

γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενών καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν 
{7 ἐξ ὑμῶ», 17 καὶ ἔσεσθε µισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου. 

48 19 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῇς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται' 19 ἐν τῇ 
ς - ς ν , 4 4 ς ο” σ 8 34 

20 ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 30"Οταν δὲ ἴδητε Νὲ 34, 

ν ὁ Ὦ μα 

ὤ-19 
6 ολ ϱ ἡ « , ιό ρω σ 

Μο 5, κυκλουμέρην υπο σερατοπέδων την Ἱερουσαλημ, «τε γνῶτο ὅτι Μο 1 
21 ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 31 σότε οἱ ἐν τῇ, Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 

εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν µέσφ αὐτῆς ὀκχωρδίτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς 
23 χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 25 ὃτι ἡμέραι ἐκδικήσθως 
93 αὗταί εἶσιυ τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ εγραμμµένα. ᾖ-5 οὐαὶ 

ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκδίνις ταῖς 

ΧΧΙ. 1. τὰ δῶρα αὐτῶν εἷς τὸ γαξοφυλάκιον 2. καὲ τινα ὃ. πλεῖον 
4. τὰ δῶρα τοῦ Φιοῦ δὉ. μὴ οὖν 9. ταῦτα γενέσθαι 10. ἐπε ἐπί 
41. μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ Λεμοὲ καὲ λοιμού 12. ἀπάντων .οο ὦγο- 

μένους 14. θίσθε οὖν εἷς τὰς καρδίας 10. ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι 
πάντες 19. πτήσασθε 22. πληρωθῆναι 29. οὐαὲ δέ 
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ἡμέραις ' ἔσται 7ὰρ ἀνάγκη μογάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ 
λαφ τούτῳ, 34 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας καὶ αἰχμαλω- 4 
τισθήσορται εἰ τὰ ἔδνῃ πάντα, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔ ἔσται πατουµένη 
ὑπὸ ἐθνῶ», ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶ». 16 Καὶ ἔσονται 235 

1, σημεῖα ἐν ὑλφ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ 
ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχουρ θαλάσσης καὶ σάλον, 39 ἀποψυχόντων 26 
ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκου- 
µένῃ αἱ γὰρ δυνάμει τών οὐρανῶν σαλευθήσονται. 37 καὶ τότε 2ἵ 
ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ ὃδυ- 

, . , ον να. 2 ϱ 4 , ρ 

φάµοως καὶ δύξης πολλῆς. ἀρχομένων δὲ τούτων γύεσθαι 28 
ἀνακύψατε καὶ ἑπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἆπο- 
λύτρωσιρ ὑμῶν. 39 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς Ἴδετε τὴν συκῆν 39 
καὶ πάντα τὰ δένδρα 30 ὅταν προβάλωσιν ᾖδη, βλέποντες ἀφ' 90 
ἑαυτῶν }ινώσκετε ὅτι ᾖδη ἐγγὺς τὸ θέρορ ἐστίν' δί οὕτως καὶ δί 
ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, Τιώσαδτε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ᾗ 
βασιλεία τοῦ θεοῦ. νδρ ἀμῆν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρξλθῃ ᾗ 83 
7925ὰ αύτη ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃδὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρε- 33 
λεύσονται, οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μῇ παρελεύσονται. 34 Προσέχετε 34 
δὲ ἑαυτοῖς µή ποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἓν κραιπάλ καὶ 
μέθη καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῆ ἐφ ἡμᾶς αἰφ»ίδιος ᾗ 
ἡμέρα ἐκείνη: δδώς παγὶς γὰρ ἐπεισελεύσεται ἐπὶ πάντας τοὺς κα- 85 
θηµένους ἐπὶ πρόσωπο» πάσης τῆς γῆς. 36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ 36 
παιρῷ δεόµανοι ὕα κπαταξιωθῆτα ἐκφυγεῦ πάντα ταῦτα τὰ µέλ- 
Άοντα Ίίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

ν δὲ τὰς ἡμέρας διδάσκων ἐν τῷ ἱδρῷ, τὰς δὲ νύκτας 37 
ἐξερχόμενος πὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενο» ἑλαιών. ὃ8 καὶ 38 
πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 

ΧΧΙ. 

Ῥβοίο ρτοάιοσῖθ. Όοθπα ρβαβομαἰίς; θυολματίεής,. Ῥοΐτις Ίαρευτυβς 
Ἱπβίαπς Ροσου]αω. Ῥἱεοίρα]ογαπι ΑπιὈῖίο. «ὦθβιφ οβρίύαστς 8 Ροΐτο 

πθραίασ; ἱττίάθέας, ἁαπιπαίασγ ΟΟΣ8Π ΒΥΠθάγΙο. 

Ἠγγιζεν δὲ ἡ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων ᾗ λεγοµένη πάσχα. καὶ] 2 
ἐζήτουν οἱ ἀρχιεροῖο καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν ' 
ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 

Ἐισήλθεν δὲ σατανᾶς εἰς ]ούδαν τὸν καλούμερον Ἰσκαριώ- 8 
την, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα ᾽ 3 καὶ ἀπελθὼν συνελά- 4 
λησεν τοῖς ἀρχιδρεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτοῖς παραδφ 
αὐτόν. ὅ καὶ ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' ὅ 

25. ὀργὴ ἐν τῷ 24. πάντα τὰ ἔθνη.. . ΟΠ οὗ 30. ἔσονται: ἔσται. 
ἤχους: ἠχούσης δΙ. οὕτω ὅδ. οὗ μὴ παρέλθωσι 98. βαρυνθῶσι» .. 
αἰφνίδιος ἐφ ὑμᾶς ἐπιστῇ 3δ. ἐπελεύσεται ὅθ. δὲι οὖν 37. ἐν τῷ ερῷ 
διδάσκων .. :Ἐλαιῶν. 

ΧΧΠ. ὃ. ὁ σαταρᾶς ε.. ἐπικαλούμενον 4. καὶ τοῖς στρατηγοῖς . 
αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς 
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ὃ ὅκαι ἐξωμολόγησεν, ναι ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν 

ἅτερ ὄχλου αὐτοῖς. 
4“ 4 ες, ” αχ. τν , 4 ιο 

7 Ἠλθεν δὲ ἡ ημέρα τῶν ἄζυμων, ᾖ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. Μι 18, 
8 9 5». / . » , μι , ς 11-19. 

δ Όχαι ἀπέστειλεν 1Ιετρον και Ιωάννην ειπων Πορευθέντες ἔτοι- ος ια, 
, ε» σ , Μα  . ο 1λ-ις. 

9 µάσατε ἡμῖν τὸ πᾶσχα, ἵνα φάγωμεν. ὃοἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ΓΙοῦ 
40 θέλεις ἑτοιμάσωμε»; 0 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ιδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν 

εἶς, τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος βαστά- 
44 ζων ' ἀκολουθήσατε αὐτῷ ος τὴν οὐχίαν οὗ δἰσπορεύεται. 14 καὶ 

ἐρεῖτε τῷ οὐιοδεσπότῃ τῇς οὐκίας .4έγει σοι ὁ διδάσκαλος ΙΠοῦ 
ἔστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν µου φάγω; 

12 12 κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον µέγα ἑστρωμένον  ἐκεῖ ἑτοιμά- 
1ᾷσατο. 19 ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς, καὶ ἠτοίμα- 

σαν τὸ πάσχα. 
τι Καὶ ὅτε ἐγένετο ᾗ ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. Μι 25, 

16 15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πώσχα Μο 14, 
16 φαγεῖν μεθ ὑμῶν πρὸ τοῦ µε παθεῖν' Ἰθλέγω γὰρ ὑμῖν. ὅτι 

οὐνέτι οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
17 θεοῦ. ᾖ{ἴ καὶ δοξάµενος ποτήριον δὐχαριστήσας εἶπεν 4άβετε 
18 τοῦτο καὶ διαµερίσατε ἑαυτοῖς .18 λόγω γὰρ ὑμῖν, οὗ μὴ πίω ἀπὸ Μελ ο. 

--.. τοῦ γορήματος της ἀμπελου ἕ ἕως ὕτου ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθτ. 
19 19 Καὶ λαβὼν. ἄρτο» εὐχαριστήσας ἔκλασο» καὶ ἔδωκεν αὐτοῖρ 

λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σώμά µου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενο» τοῦτο ὡς [6 
20 ποιθῖτὰ εἰς τῇ» ἐμὴν ἀνάμνησιν. 3Ο καὶ τὸ ποτήριο» ὡσαύτως κος, 

μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ᾗ κανὴ διαθήκη 
9) ἓν τῷ αἵματί µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ὀκχυ»νόμενο». 21 Πλὴν ἰδοὺ ᾗν μι 1, 
99 χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μού ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπεζης 25 ὅτι ὁ ἃς πό 

υἱὸς μὲν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ ὠρισμένον πορεύεται, πλὴν οὐαὶ οο 1 
ο) τῷ ἀνθρώπφ ἐκείφ δἱ οὗ παραδίδοται. 35 καὶ αὐτοὶ ῥρξαντο 

συνζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων 
πράσσει». 

94 Ἐγόνετο δὲ καὶ φιλονθικία ἓν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ 9, κο. 
9ὅ εἶναι μείζων. 26 ὁ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖο τῶν ἐθνῶν κνυ- Μι 19, 

θιεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται ώς 16, 
96 26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἆλλ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γδνέσθω ὥς ὁ νεώ- 
27τδρος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 27τίς γὰρ μείζων, ὁ 

ἀνακείμενος ἤ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δέ δἰμι ἐν 
28 µέσῳ ὑμῶν ὧς ὁ διακονῶν. 35 ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαµεμενηκότες 
29 μετ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς µου. 39 κἀγὼ διατίθεµαι ὑμῖ, 
40 καθώς διέθετὀ µοι ὁ πατήρ µου βασιλεία», δ0 ἵνα ἔσθητε καὶ 

ή 

6. αὐτοῖς ΑΠίθ ἅτερ Ῥοι Ἰ. ἐν ἤ η] 9. εἶπον 12. ἀνάγοιον: ἀνώγεον 
14. οἱ δώδεκα ἀπόστολοι 16. αὐτό: ἐξ αὐτοῦ 18. ὑμῖν, ὅτι .9.. αλ 
µατος 320. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον ... ἐκχυνόμενον 322. ὅτι: καὶ... 
ὁ μὲν υἱός ... πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμ. 398. συζητεῖν 90, ἐσθίητε 
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πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ βασιλεία µου, καὶ καθίσεσθε 
ἐπὶ θρόνων κρώοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἱσραήλ. δἱ Σίμων δἱ 
Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξητήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον' 
5 ἐγὼ δὲ ἐδεήθη» περὶ σοῦ ὕα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστιρ σον. καὶ σύ 3δ 
ποτε ἐπισερέψας στήρισο» τοὺς ἀδελφούς σου. ᾖὃὰ ὁ δὲ εἶπεν 98 
αὐτῷ Κύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θά- 
νατον πορεύεσθαι. ὃ4 ὁ δὲ εἶπεν «{έγω σοι Πέτρε, οὐ φωνήσει 54 
σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρὶς ἀπαρνήσῃ μὴ εἰδέναι µθ. 

Καὶ εἶπεν αὐτοῖρ Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄνερ βαλλαντίου καὶ 35 
πήρας καὶ ὑποδημάτων , µή τινος ὑστερήσατει οἱ δὲ εἶπαν Οὐδε- 
»ός. δ6 εἶπεν οὖ» αὐτοῖς αλλὰ νῦν ὁ ὄχων βαλλάνειον ἀράτω, 36 
ὁμοίως καὶ πήραν, καὶ ὁ μὴ ὄχων πωλησάτω τὸ ἐμάτιον αὐτοῦ 
καὶ ἀγορασάτω µάχαιρα». ὃδ1 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἔτι τοῦτο τὸ 57 
7εγθαμμένον δεῖ τελεσθηναι ἐν ἐμοί, τό Καὶ μετὰ ἀνόμων ἑλο- 
γίσθη' καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἕ ἔχει. δδρὲ δὲ εἶπαρ Κύριε, 38 

ἰδοὺ µάχαιραι ὧδα δύο. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Ἱκανόν ἐστιν. 
Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἑλαιῶν' 39 

ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ µαθηταί. 0 γενόμενος δὲ ἐπὶ, τοῦ 40 
τὀπου εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν αἷς πειρασμό». 

'Α.χαὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεῖς 41 
τὰ γόνατα προσηύχετο 32 λέγων Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν 4 
τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ ἐμοῦ πλην μὴ τὸ θέλημα μοῦ ἀλλὰ τὸ 
σὺν γενέσθω. 345 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων 43 
αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐντενέστερον προσηύχοτο. 44 
ἐγένετο δὲ ὁ ἑδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες : 
ἐπὶ σὺν γῆν. 35 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς 4 
τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιµωμένους αὐτοὺς ἀπὸ τῆς λύπης, 46 καὶ {6 
εἶπεν αὐτοῖς Ίΐ καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε ἕνα μῇ 
εἰσέλθητε εἰς πειρασμό». 

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος Ιούδας 41 
εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς, καὶ ἤγγισεν τῷ ᾿]ησοῦ φιλῆσαι 
αὐτόν. 38 ]ησοῦρ δὲ εἶπεν αὐτῷ Ιούδα, φιλήµατι τὸν υἱὸν τοῦ 48 
ἀνθρώπου παραδίδωρ; 49 ἰδόνπες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενο» 49 
εἶπαν Κύριε, εἰ πατάξοµεν ἓν μαχαίρᾳ; δ0 καὶ ἐπάταξον εἷς τις 
ἐξ αὐτῶν τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον καὶ ἀφεῖλεν τὸ οὔς αὐτοῦ τὸ 
δεξιόν. δ1 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν Εἄτε ἕως τούτου, καὶ ὅὶ 
ἀψάμενος τοῦ ὠτίου ἰάσατο αὐτόν. ὄλεῖπεν δὲ ᾿]ησοῦς πρὸς τοὺς ὅλ 
παραγεοµένους ἐπ αὐτὸν ἀρχιερεῖρ καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ 

90. παθίσησθε 3]. Σίμων: ῬζβθΠι εἶπε δὲ ὁ κύριος ἃἈλ. στήριξον 84. 
οὐ: οὐ μή... ἕως: πρὶν ἤ η 36. βαλαντίου .9. επον᾿ Οὐδενός 90. βα- 
λάντιον 3δ. εἶπον 3θ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Αλ. τὸ ποτήριον τοῦτο 4δ. 
59 (πο 9) μαθητὰς αὐτοῦ ... αὐτοὺς. κοιμωµένους 4]. Ἔτι δέ. 
αὐτούς: αὐτῶν 48. ὁ δὲ ἼἸησοῦς 49. εἶπον αὐτῷ" Κύριε δ0. τὸν δοῦλον 
τοῦ ἀρχιερέως . .. αὐτοῦ τὸ οὓς δ1. τοῦ ὠτίου αὐτοῦ ὕ9. ὁ Ἰησοῦς 
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καὶ πρεσβυτέρονς Ὁς ἐπὶ ληστή» ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρών καὶ 
ὅδ ξύλων' ὅδκαθ ἡμέραν ὄντος µου μεθ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ 

ἐξετείνατα τὰς χείρας ἐπ ἐμέ. ἀλλὰ αὕτη ὑμῶν ἐσεὶν ᾗ ὥρα καὶ 
ᾗ ἐξουσία τοῦ σκότους. 

δέ «Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγο» εἰς τὴν οἰχίαν 
δῦ τοῦ ἀρχιερέως' ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθο». δ5 περιαψά». 

των δὲ πῦρ ἓν μέσφ τῆς αὐλῆς καὶ συγκαθισώντων ἐκάθητο ὁ 
δ6 Πέτρος µέσος αὐτῶν. ὅδ ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήµενον 

πθὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενσασα αὐτῷ εἶπεν Καὶ οὗτος σὺν αὐτφ 
5Ί ἦν. ὅἼ ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτὸν λέγων Οὓὐκ οἶδα αὐτόν, Ἰύναι. 
68 ὃ8 καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδῶν αὐτὸν ἔφη Καὶ σὺ ἓξ αὐτῶν τἷ. 
69ὁ δὲ Πέτρος ἔφη “4νθρωπε, οὐκ εἰμί. ὃδ καὶ διαστάσης ὥσεί 

ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίετο λέγων Καπ ἀληθείας καὶ οὗτος 
θ0 μοι αὐτοῦ ἦν' καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐσειν. 00 εἶπεν δὲ ὁ ΙΠΙέτρος 

"4νθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγδιο. καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐ- 
6! τοῦ ἐφώνῆσεν ἀλέκτωρ, Οἱ καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ 

Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου τοῦ κυρίου, ὥς εἶπεν 
αὐτῷ ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ µε τρίς. 

62 62 καὶ ἐξελθὼν ἔξω ὁ Πέτρος ἔκλαυσεν πικρῶς. 
65 Καὶ οἱ ἄνδρος οἱ συνέχορτες αὐτὸν ἐνόπαιζον αὐτῷ δέρορτερ, νι 

πι 
κ τ .. 

ο ο. 
1ο ἵ[6, 15 

μι 26, 
69-19. 
Νο 4, 

Μι 26 

64 64 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ἐπηρώτων λέγορτας Προφήτευσο», νο ιὰ, σα 
66 τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; θὗ καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον 

εἶς αὐτόν». 
66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, , σννήχθη σὸ πρεσῤυτέριο» τοῦ λαοῦ 

ἀρχιορεῖς τε καὶ γραμμαοῖς, καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σνρέδριον 
ϐ7 ἑαυτῶν, λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν. 7 εἶπεν δὲ 
68 αὐτοῖς ᾿Κὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητο' 08 ἐὰν δὲ ἐρωτήσω, 
69 οὐ µῇ ἀποκριθῆτε. 69 ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔὅσται ὁ νὶὸς τοῦ ἀφθρώ- 
Ἰ0που καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. 9 εἶπαν δὲ 

πάντες Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη Ὑμεῖρ 
ΤΙ λόγετε, ὅτι ἐγώ αἡμι, 1 ο δὲ εἶπαν Τί ὅτι ὄχομεν μαρτυρίας 

χθεία»; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

ΧΧΙΙΙ. 
ΟἨεἰθίας οοσαπα ΡΙ]θίο οἱ Πετοἆο Ιπίθιτορβίας; ἀθπιηδίας; οτιοῖ β{ἡψι- 
ίασ; Ἱγ]άρίασ. Παίσο Ροθη!ίεηθ. Ῥοσίθπία θἱ ΠΠΟΣΒ. «{οβερ]λυθ; θερι]θαγα. 

1 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλήθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
2 Πιλάᾶτον. 2ήρξαντο δὲ κατηγοθεῖν αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕρο- 

63. ἀλλ δ4. εἰσήγαγον αὐτὸν εἷς τὸν οἶκον Όδ. ἂψάντων ... συγχκα- 
ΦΘισάντων αὐτῶν . .9 μέσος: ἐν µέσῳ ὕὅ]. γύναι Αηίθ Οὖκ Ροπ 68. ἴφη 
βόοππά πι; εἶπεν 00. ὁ ἀλέκεωρ 61. οπι σήμερον 608. αὐτόν: τὸν ἕη- 
σοῦν 64. περικαλύψαντες αὐτὸν ἕτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον' καὶ ἐπηρι- 
των αὐτὸν Λέγοντες ϐ6. εἰπὲ ἡμῖν 08. ἐὰν δὲ καῄ...ἁπ.µιοι  απολύσητε 
ϐ9. οπι δέ 10, εἶπον 1. εἶπον . . χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας 

ΧΧΠΙ. 1. ἤγαγεν 
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μεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύορτα φόρους Καίσαρι 

1ο 18, διδόναι, λάγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. ὃ ὁ δὲ Πιλᾶτος 9 
ἠρώτησεν. αὐτὸν λόγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη «Σὺ λέγει. 3 ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς 4 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὸν δὐρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀν- 
θρώπφ τούτῳ. ὅ οἱ δὲ ἐπίσχνον λέγορτερ ὅτι ἀνασείει τὸν λαόν, ὃ 
διδάσκω» καθ ὅλης τῆς Ιουδαίας, ἀρξάμειος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ἕως ὧδε. 6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄ»- 6 
Όρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν, Ἰ καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἰ 
ἨἩρώδου ἐστί, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ηρώδη», ὄντα καὶ αὐτὸν 
ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. δὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν 8 
τὸν ᾿]ησοῦ» ἐχάρη. λίαν ἦν }ὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτὸν διὰ 
τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἠλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ. 
Φιχόμονον. Ὁ ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς δὲ οὐδὲν 9 
ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 190 εἰστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμμα- 10 
τεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 14 ἐξονθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ 14 
Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύµασι» αὐτοῦ καὶ ἐμπαξας, περιβαλὼν 
ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάεφ. 32 ἐγένοντο δὲ 12 
φίλοι ὅ τε Πιλᾶτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μεέ ἀλλή- 
λων΄ προὐπῆρχον γὰρ ἓν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαντούς. 

Πιλᾶτος δὲ συγκαλθσάµενος τοὺς ἀρχιδρεῖς καὶ τοὺς ἄρχον- 19 
φας καὶ τὸν λαὺν 14 εἶπεν πρὸς αὐτούς Προσηνέγκατά μοι τὸν 14 

ἄρθρωπον τοῦτον ὧς ἀποσεράφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ 

ἑνώπιον ὑμῶν ἀναχρύας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπφ τούτῳ αἲ- 
τιον ὧν κατηγορεῖσε καί αὐτοῦ. 16 ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρώδης᾽ ἀνέπεμψα Ι6 
γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, καὶ ἰδοὺ οὐ δὲν ἅριον Θανάτου ἐστὶν πε- 

ια πραγµένον αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὔν αὐτὺν ἀπολύσω. 18 ἀνέκρα- 19 18 
Μο 15, γον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες .4ἱἴρε τοῦτο», ἀπύόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν 
3ο 18, Βαραββᾶν᾽ 19 ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἓν τῇ πόλει 19 

καὶ φόνο» βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ. 2) πάλιν οὖν ὁ ΙΠιλᾶτος 20 
προσεφώνήσε», θέλων ἀπολῦσαι τὸν ησοῦ». 24 ϱἱ δὲ ἐπαφώνουν 21 
λάγοντες Σταύρου σταύρου αὐτόν. 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐ- 90 
τούς Τί γὰρ κακὸν ἐπούίμσεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον 
ἐν αὐτῷ. παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 35 οἱ δὲ ἐπέκειντο 29 
φωναῖρ μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι, καὶ κατίσχυον 
αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων. 34 καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν 1 
γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν 35 ἀπέλωσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ 26 

φόνον βεβλημένον εἰς φυλακή», ὃν ᾖτοῦντο, τὸν δὲ ᾿]ησοῦν παρέ- 
ὅωκεν τῷ θελήµατι αὐτώῶ». 

2. Οἱ ἡμῶν ... Καΐσαρι φόρους διδόναι 3. ἔπη ώτησεν 8. ἀκούευν 
πολλά 14. περιβαλὼν αὐτόν 1]. ᾽4νάγκην δὲ 8χεν ἀπολύειν αὐτοῖς 
κατὰ ἑορτὴν ἕνα. 1δ. ἀνέκραξαν 19. βεβλημένος εἷς φυλακήν 21. Σταυ- 
ρωσον Ρῖ9 34. ὁ δὲ Πιλάτος 326. ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς ... εἷς τήν 

. » 
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2ὐ Καὶ ὡς ἀπήγαγο» αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρη- µια, ἳὰ- 
ναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν στανρὸν φέρειν 1919, 11. 

2] ὄπισθεν τοῦ ᾿]ησοῦ. 27 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ 
286 καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ ἑκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 38 στραφεὶς 

δὲ πρὸς αὐτὰς ᾿Ιησοῦς εἶπεν Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε 
29 ἐπ] ἐμέ' πλὴν ἐφ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν», 35 ὅτι 

: ἐδοὺ ἔρχονται, ἡμέραι ἓν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ αἱ 
30 κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησα», καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψα». δ0 τότε να 

ἄρξορται λέγειν τοῖρ ὄρεσιν Πέσατε ἐφ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βοννοῖς 
8 Καλύψατε ἡμᾶς δ ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσι», ἐν 
2 τῷ ξηρῷ τί γένηται; ὃλ ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν 

αὐτῷ ἀναιρεθήγαι. 
9ὃ Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὺν εὐπον τὸν καλούμενο» Κρανίον, Νι 3, 

ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὸν ἐκ δεξιῶν, Νο 15, 
34 ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. 34 ὁ δὲ Ιησοῦς ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς' 1ο ι9, 

οὐ γὰρ οἴδασιν εί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἐμάτια αὐτοῦ ᾗ- 
3ὔ ἔβαλον κλήρους. ὃ5 καὶ εἰστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον 

δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαντόν, εἰ 
3ὐ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ὁ ἐκλεπτός. 56 ἐνέπαιξαν δὲ 

αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται προσερχόµενοι, ὄξος προσφέρορτες αὐτῷ 
37 97 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων, σῶσον σεαν- 
96 τόν. ὃ8δῇν δὲ καὶ ἐπιραφὴ ἐπ αὐτῷ Ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων 1ο 19, τὰ. 
39 οὗτος. 39 Εἷς δὲ τῶν κρεµασθέντων κακούργων ἑβλασφήμει αὐ- 
ἀ0 τόν Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ Χριστός; σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς. 40 ἀποχρι- 

θεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὺν θεό», 
44 ὅτι ἓν τῷ αὐτῷ κρίµατι εἶ; 44 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια }ὰρ 

ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομε»' οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 
40 33 καὶ ἔλεγεν Ἰησοῦ, µνήσθητί µου ὅταν ἔλθιο ὃν τῇ βασιλείᾳ 
49σου. 35 καὶ εἶπεν αὐτῷ μην σοι λέγω, σήμερον μεέ ἐμοῦ ἔσῃ 
44 ἓν τῷ παραδείσφ. 4 Καὶ ἦν ἴδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος Μι 3, 
46 ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥραρ ἐνάτης, “5 καὶ ἐσκοτίσθη ὁ Μο 1 
ἀθ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ μέσον. 39 καὶ 

φωνήσας φωνῇ µεγάλη ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Πάτερ, εἰ χεῖρᾶς σου «ρε ατ, 
ΑΊ παρατίθεµαι τὸ πεῦμά µου. τοῦτο δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 37 ἰδὼν σον 

δὲ ὁ ἑκατόνταρχος τὸ γερόμενον ἑδόξαζεν τὸν Θεὸ»ν λέγων Ὄντως 
48 ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. 39 καὶ πᾶντες οἱ συμπαραγενό- 

20. Σίμωνός τινος Κυρηναίου τοῦ ἐρχομένου 38. ὁ ᾿]ησοῦς 99. καὶ αἲς 
ΟΙἱι αὖ.. «Ἓθρινα»: ἐθήλασαν Φ0. Πέσετε 94. κ]ῆρον 9δ. σὺν αὐτοῖς 
Λέγοντες ... ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός ᾖ3θ. ἐνέπαιζον... καὶ ὄξος 38. γεγραµ- 
µένη ἐπ αὐτῷ γράμµασιν Ἑλληνικοῖς καὶ σῬωμαϊκοῖς καὶ Εβραϊκοῖς, Οντός 

ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿]ουδαίων ῥ9. Οὐχέ: λέγων" Εὲ 40. ἐπιτιμῶν αὐτῷ 
ἔφη: ἐπετίμα αὐτῷ λέγων 42. τῷ ησοῦ" πνἼσθητ! µου, κύριε 48. αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς ... λέγω σοι 44, Καὶ ἦν; Ἡν δὲ... οἵὰ ἤδη 4ἀθ. παραθή- 
σομαιν .., τοῦτο δέ καὶ ταῦτα 47. ἐδόξασε 

4 
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µενοι ὄχλοι ἐπὶ εὖν θεωρίαν ταύτην», θεωρῄσαντες τὰ γενόµενα, 
τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 39 εἰστήκεισαν δὲ πάντες οἱ 49 
/ωστοὶ αὐτῷ µακρόθε», καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι αὐτῷ 
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

πι ση, Καὶ ἐδοὺ ἀν]ρ ὀρόματι Ἰωσὴφ βουλεντὴς ὑπάρχων, ἀν]ρ δὺ 
ἃς 1, ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 5! οὗτορ οὐκ ἦν συγκατατεθεἰµένος τῇ βουλῇ 5 
1ο 1 πα καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ “άριμαθαίας πόλεως τῶν ᾿Ιουδαίω», 

ὃς προσεδέχετο τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅ5 οὗτος προσελθὼν τῷ 52 
ΠΠιλάτφ ᾖτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿]ησοῦ, ὅδ καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν 53 
αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν µνήµατι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν 
οὐδείς οὕπω κείµενος. 54 καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευή’ σάββατον 54 
ἐπέφωσκο». 

μη Κατακολουθήσασαι δὲ γυναῖκες, αἴτινες ἦσαν συνεληλνθνῖαι 56 
αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὧς ἐτέθη τὸ 
σῶμα αὐτοῦ, δ6 ὑποστρέψασαι δὲ ἠτοίμασαν ἀρώματα καὶ µύρα 56’ 
καὶ τὸ μὲν σάββατον ἠσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 

ΧΧΙΥ. 
Εεθιχχθοξίο. Ὑἱαίοσθθ Ἐπιπιαυη]ηὶ. οὧθθυς τοάἰνίν. ουπι ἀῑποιρυ]ῖς 

νεγβδίασ οὗ υἱάπια πιαπάθία ἀαί. ΓΤἱβοςββῖο ἵη οοθ]απῃ. 

μι Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρον βαθέως ἦλθον ἐπὶ τὸ 
πε ον μνήμα φέρουσαι ἄ ἠτοίμασαν ἀρώματα. 3 εὗρον δὲ τὸν λέδον 

ο, ἀποκεκυλισμένο» ἀπὺ τοῦ μνημείου, 8 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον 
' πὸ σώμα. Α καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι. αὐτὰς περὶ τούτου, 

καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτου- 
σαι ὃ ἐμφόβων δὲ γενοµένων αὐτῶν καὶ κλιγουσῶν τὰ πρόσωπα ὅ 
εἰς τὴν γῆν, εἶπαν πρὸς αὐτάς Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν 
φεκρῶν; ϐ οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλὰ ἠγέρθη. µνήσθητε ὡς ἐλάλησεν 6 

1 α... ἡμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαία, Ἰ λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι 7 
δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ στανρω- 
θῆναι καὶ τῇ τρίτή ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 8 καὶ ἐμνήσθησαν. τῶν 6 
ῥημάτων αὐτοῦ, 9 καὶ ὑποσερέψασαι ἀπὸ τοῦ µνηµείου ἀπήήγει 9 
λαν ταῦτα πάντα τοῖς ἔνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖρ λοιποῖς. 10 ἦσαν 10 
δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάρνα καὶ Μαρία ἡ Ιακώβου καὶ 
αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 
ο, καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, 1 11 
καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 

»"» ο Ὁὃψ 

4δ. θιωροῦντες ... ἑαυτῶν τὰ στήθη 49. οἱ γγωστοὶ αὐτοῦ 51. ὃς καὲ 
προσεδἐχετο καὶ αὐτός ὅδ. καθελών:; αἀᾶ αὐτό... ἔθηκεν αὐτὸ... οὐ- 
δέπω οὐδεὶς δά. καὶ σάββατο» ὅδ. Κατακυλ. δὲ καὴ 

ΧΧΙΝ. 1. βαθέος ”- ἀρώματα᾽ καί τινες σὺν αὐταῖς. ἃ. καὶ εἰσελ- 
δοῦσαι. .. τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 4. διαπορεῖσθαι.. . δύο ἄνδρες 
6. τὸ πρόσωπο» εο. Εὖπον ϐ. ἀλλ ᾖἸ. ὅτι δεῖ 8Ώἱθ τὸν υἱόν ροηπ 10. ἦ 
Ἰακώβου; οτι ή 12. Ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἕδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον’ καὶ 

Νοτ. Τερί. οἆ, ΤΙ. 10 
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13 Καὶ ἰδοὺ Δύο ἕξ αὐτῶν ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 

εἶς κώμη» ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα 
14 Ἐμμασύς, 14 καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πρὸς ἀλλήλονς περὶ πάντων τῶν 
1ὅ συµβεβηκότων τούτων. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ 
10 συνζητεῖν, καὶ αὐτὸς ᾿Γησοῦς ἐγγίσας συνεπορδύετο αὐτοῖς 19 οἱ 
11 δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 11 οἶπον 

δὲ πρὸς αὐτούς Τένες οἱ λόγοι οὗτοι, οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἆλ- 
48 λήλους περιπατοῦνεες σκυθρωπού 18 ἀποκριθεὶς δὲ εἷς, ᾧ ὄνομα 

Κλεύπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν «Σὺ μόνος παροικεῖς Ἱερονσαλὴμ καὶ 
19 οὐκ ὄγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραιρ ταύταις; 19 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς Ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ Τὰ περὶ ᾿]ησοῦ τοῦ Λαζω- 
ραίΐον, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳφ ἐναν- 

30 τίον τοῦ Φεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, 30 ὅπως τε παρέδωκαν αν- 

τὺν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖκα θανάτου καὶ 
44 ἐσταύρωσαν αὐτόν. 2ἱ ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλ- 

λων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ἱσραήλ' ἀλλά Ίγε καὶ σὺν πᾶσιω τούτοις 
23 τρίτη» ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22 ἀλλὰ 

καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθρυαὶ 
93 ἐπὶ τὸ μνημεῖον, 35 καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ᾖλθον λέ- 

Ίουσαι καὶ ὑπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζη». 
434 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον 
ηῦ οὕτως καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπο», αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 35 καὶ 

αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς “9 ἀνόητοι͵ καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ 
96 πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται. 326 οὐχὶ ταῦτα 

ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξα» αὐτοῦ; 
αἵ 27 καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητών 
28 διερµήνευε» αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ αὐτοῦ. 28 καὶ 

ᾖγγισαν ες τὴν κώμη» οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖο 
49 παῤῥώτερον πορεύεσθαι' 39 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες 

Μεϊῖνον μεθ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστῖν καὶ κέκλικε {δη ἡ 
30 ἡμέρα. καὶ εἰσῇλθεν τοῦ μεῖρι σὺν αὐτοῖς. 50 καὶ ἐγένετο ἐν 

τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν. 
14 καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς' δί αὐτῶν δὲ διγνοίχθησαν οἱ ὀφθαλ- 

μοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν' καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ αἲ- 
ο) τῶν. 8ὰ καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλονς Οὐχὶ ἡᾗ καρδία ἡμῶν καιοµένη 

ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς διήνοιχεν ἡμῖῶ τὰς 
93 γραφάς; ὃδ Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὧρᾳ ὑπέσερεψαν εἰς Ἱδρου- 

σαλήµ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἔνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὖὐ- 

παφακύφας βλέπει τὰ ὀθόνια κείµενα μόνα. καὶ ἀπῇλθε, πρὸς ἑαυτὸν 
Θαυμάζων τὸ γεγονός. 15. συζητεῖν ... ὁ ᾿]ησοῦς 7. σκυθρωποέ; 
Ῥτασϊα καὶ ἐστέ 18. ὁ εἷς ... ἐν Ἱερουσαλήμ 321. οπι καὶ 22. ὄρθριαε 
14. οὕτω 2]. διηρµήνευεν ... αὐτοῦ: ς (Π0ἩΏ ς9) ἑαυτοῦ 28. ποῤῥω- 
τέρῳ 99. οπι ἤδη 92. εἶπον... ὡς βθοιπάαπι: καὶ ὡς 3φ. συνηθροι- 
ἀαμένους 

μµο 16, 
11. 12. 
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τοῖς, 34 λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμων. 8ὲ 
| δὺ καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖρ ἐν 36 
| τῇ κλάσει τοῦ ἄρτον. 

Σο ο, Ταὔῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν µέσφ αὐτῶν. 36 
57 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 37 
56 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί τεταραγµένοι ἐστέ, καὶ τί διαλογισμοὶ ἆνα- 38 
βαΐίνουσιν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰρ χεῖράς µου καὶ κοὺρ 39 
πόδας µου, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτόρ' ψηλαφήσατέ µε καὶ ἴδετε, ὅτι 

| πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 
4Η ὅτι δὲ ἀπιστούρτων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, 44 
εἶπεν αὐτοῖς Ἐχετέ τι βρώσιµον ἐνθάδε; 3 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ 45 
ἐχθύος ὁπτοῦ µέρος καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου 45 καὶ λαβὼν 49 
ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 

Εἶπερ δὲ πρὸς αὐτοὺς Οὗτοι οἱ λόγοι µου, οὓς ἐλάλησα 4 
πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθήναι πάντα τὰ γεγραμ- 
µένα ἐν τῷ νὀμφ Μωυσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ 
ἐμοῦ. 45 τότε διήγοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46 
46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ 46 
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρα, {7 καὶ κηρυχθήναι ἐπὶ τῷ 4 
ὀνόματι αὐτοῦ µετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰ πάντα τὰ 
- ρἒά μπὸ μ. 48 ὑμεῖς µά ἐἑθνη, ἀρξάμενοι ἀπὸ Περουσαλημ. ὑμεῖς μάρτυρες τούτων. 48 
49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὀς µου ἐφ 49 
ὑμᾶς' ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους 
δύναμι». 

κε]ς, 19. Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἔω ἕως εἷς Βηθωίαν, καὶ ἐπάρας τὰς 50 
α.ς αν χείρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. δ καὶ ἐγένετο. ἓν τῷ εὐλογεῖν δή 

αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ αὐτῶν. ὅλ καὶ αὐτοὶ ὑπέστρεψαν εἰς ὅλ 
Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, ὅδ καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ὅδ 
ἱερῷ αὐοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεύγ. 

30. αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ... 8άά ἵπ Πηθ καὶ λέγει αὐτοῖς' Εἰρήνη ὑμῖν. 38. 
καὲ τί» καὶ διὰ εἰ . εν ταῖς καρδίαις 30. αὐτὸς ἐγώ εἶμι 40. Καὶ 
τοῦτο εἰπὼν ἐπίδειξεν αὐτοῖς τὰς χεἴρας καὶ τοὺς πόδας. 44. πρὸς αὖ- 

τούς; αὐτοῖς. :ΟπΙ µου 46. οὕτω γέγραηται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν 4]. 
ἀρξάμενον 19. ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες 49. ἀποστέλλω ... πόλει Τε- 
ρονσαλήμ ... δύναμιῳ ἐξ ὕψους 51. αἀάά Ιπ βπό καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν 

οὐὔρανόν ὕλ. καὶ αὐτοί: δάἆ προσκυνήσαντες αὐτόν ᾖῦ9. αἀὰ ἵπ Ππο 
Αμήν. 

10. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ - 

ΚΑΤΑ ΙΤ 2ΑΝΝΗΝ. 

1. 

Ῥοτριπι 08Ο ΓἈοίαπ. Τοβπιοπῖαπα «ολθηπί Ῥαρεδίαο: Ἱπιπιθτβίῖο 
ἶθεα. Απάτόαθ ουπι βοοἵο, Ροΐταβ, ΕΗΙΗΡΡρυς, Ναἰμαπαε]. 

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ 
2 3 θεὺς ἦν ὁ λόγος. 32οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. ὃ πάντα 

δὲ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ έγονεν. 
ἑ ῦ4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φώς τῶν ἀνθρώπων ' ὃ καὶ 

τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαύει, καὶ ᾗ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε». 
6) Εγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ ντε 
Ἰωάννης ' Ἰ οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρία», ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 9, 3. 
φωτός, ἕνα πάντες πιστεύσωσιν δὲ αὐτοῦ. ὃΒοὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ 
φῶς, ἀλλ ἵὕα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 3 Ἡν τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμεχον εἰ τὸν κόσµο». 

10 10ἐν τῷ κόσµμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δὲ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος 
41 αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 1 εἷς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ 
12 παρέλαβον. 32 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 

13 τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσι» εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 15 οἳ 
οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὺς οὐδὲ ἐκ θελήµατος 

14 ἀνδρὸς ἀλλ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. 34 καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο 
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν » καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν 
ὧς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 

15 15 ]ωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων Οὗτος ἦν :, το, 
ὃν εἶπον Ὁ ὀπίσω µου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι 

16 πρὠτός µου ἦν. 36 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες 
1Ί ἐλάβομε», καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ' {7 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως 

ἐδόθη, ἡᾗ χάρις καὶ ᾗ ἀλήθεια διὰ ᾿]ησοῦ Ἀριστοῦ ἐγένετο. 
18 15 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε' ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν 6, «ο. 

κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 
19 Καὶ αὕτη ἐσεὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾿]ωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ 

Ἰονδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἑερεῖς καὶ «4ευίας, ἵνα ἐρωτήσωσιν 
90 αὐτόν Σὺ τίς εἷ; 30 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὧμο- 
9] λόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. 34 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν Τέ 

οὖν; Ἡλίας εἶ σὺ; καὶ λέγει Οὐκ εἰμί Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ 
20 ἀπεκρίθη ου. 22 εἶπαν οὖν αὐτῷ Τίς εἩ ἵνα ἀπόκρισιν δῶμον 
23 τοῖς πέμψασυ. ἡμάρ' τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 25 ἔφη Ἐγὼ φωνὴ ον 

βοῶντος ἐν τῇ ἑρήμῳ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Μο ν : 
24 Ησαΐας ὁ προφήτης. 34 καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρι- 
κ 

ο ὃὉυὁ απ ὁὉ 

1. 16. ὅτι: καὶ 20. οὖκ εἰμὶ ἐγώ 32. εἶπον 34. οἱ ἀπεσταλμένοι 
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σαΐων, 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί οὖν βαπτίζεις, 25 
ο 3, 16. ϱ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης! Ἀἀπεκρίθη 20 

αὐτοῖ ὁ ᾽]ωάννης λέγων ᾿Εγὼ βαπτίω ἐν ὕδατι' µέσος ὑμῶν 
κ1µ5. στήκει ὃν ὑμεῖς οὖν οἴδατε, 327 ὁ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ 3] 

εἰμί ἐγὼ άξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἑμάντα «τοῦ ὑποδήματορ. 
2Αχαῦτα ἓν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἱορδάνου, | ὅπου ἦν ̓ Ιωάν- 28 
νης βαπτίζω». 

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν ᾿]ησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ 29 
λέγει Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 

«90 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω µου ὄρχεται ἀνὴρ ὃς 90 
ἔμπροσθέν µου ήέγονδ», ὅτι πρῶτός µου ἦν. δἱ κἀγὼ οὐκ ᾖδειν 31 
αὐτόν, ἀλλ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ισραήλ, διὰ τοῦτο ᾖλθον ἐγὼ ἐν 
«τῷ ὕδατι βαπτίζων. ᾖὃλκαὶ ἐμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ὅτι 32 
«τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὧς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, «καὶ 
ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 3δ κἀγὼ οὐκ ᾖδειν αὐτόν, ἀλλ ὁ πέµψας µε δ5 

32 ιά 3 ” 7 3 ἄ Ἀ 3. 4 ” 

βαπτίζει» ἐν ύδατι, ἐκεῖνος µοι εἶπεν Εφ ον ἂν ἰδῃς τὸ πνεῦμα 
καταβαῖρον καὶ μένον. ἐπ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύ- 
ματι ἁγίῳ. 84 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ µεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ 84 
νὸς τοῦ θεοῦ. 

Τή ἐπαύριο» πάλιν εἰστήκει Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν 3ὔ 
:. αὐτοῦ δύο, 6 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἴδε ὁ 86 
ἁμνὸς τοῦ Φεοῦ. 37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦν- 37 
τος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ ᾿]ησοῦ. 38 σεραφεὶς δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς καὶ 38 
θεασάµενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς 9 Τί ζητεῖτε; οἱ 39 

δὲ εἶπαν αὐτῷ Ῥαβρι, ὃ λέγεται ἑρμηγευόμενον διδάσκαλε, ποῦ 

μένεις; 30 λόγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ᾖλθαν οὖν καὶ 40 

εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην΄ ὥρα 
ἦν ὧς δεκάτη. 4ἱ ἦν ̓4νδρέας ὁ ἀδελφὸς «Σίμωνος Πέτρον εἷς ἐκ 44 
τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων 
αὐτῷ 43 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον «Σίμωνα 49 
καὶ λέγει αὐτῷ Εὐρήκαμεν τὸν ἸΜεσσία», ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμν- 
νον Χριστός. 39 ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν ᾿ησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ 49 
ὁ Ἴησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς ᾿]ωνᾶ, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, 9 
ἑρμηνεύσται Πέτρος. 

Τῆ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ Δ4 
εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς 4κολούδει μοι. 

45 ᾗν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηδσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως «Ανδρέου καὶ 45 

Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ 1άγοι αὐτῷ 46 

26. εἶπον ... οὖὐδέ Ὀἱ8: οὔτε 26. μέσος δέ... στήκει; ἕστηκεν 9ἵ. αὖ- 
τός, ἐστι» ὁ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθ έν μον 7έγονεν. .. ἐγω βπίθ 

οὐκ Ῥοη ὀ8. Βηθανίᾳ: Βηθαβαρᾷ 29, βλέπει ὁ Ιωάννης 30. ὑπέρ: 

περὶ 3. ὡσεὺ περιστεράν 36. ὁ Ἰωάννης 39. εἶπον 40. ὄψεσθει 

ἴδετε ... ᾖλθον καὶ εἶδον . :ὥρα δέ ΑΔ. ὁ Χριστός 45. καὶ ἤγαγεν... 

ἐμβλέψας δέ 44. ἠθέλησεν ὁ Ιησοῦς ... οπι ὁ Ιησοῦς 
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Ὃ» ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμφ καὶ οἱ προφήται, εὑρήκαμεν, 
,4Ί]ησοῦν αὺν ουἱὸν τοῦ ᾿Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. ΑΤκαὶ εἶπον 

αὐτῷ Λαθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲι δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει 
{8 αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε. 45 εἶδεν ᾿]ησοῦς τὸν Ναθαναῇλ 

ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε ἀληθώῶς Ἱσραηλίτῃς, 
19 ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. 49 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πό6θεν µα }ινώ- 

σκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φα- 
60 σαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆ» εἶδόν σε. ὅθ ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ 

ὍῬαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸρ τοῦ Θεοῦ, σὺ ὁ βασιλεὺς εἶ τοῦ ᾿Ἱσραίλ. 
δ' 51 ἀπεκρίθη Ἰησοῦςρ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅτι οἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε 
62 ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύδις; µείζω τούτων ὄψη. ὅλ καὶ λέγει 

αὐτῷ -ἁμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε εὺν οὐρανὸν ἀνεφγύτα καὶ 
τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίροντας καὶ καταβαύοντας ἐπὶ τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπον. 

1]. 

ὦθευφ 0βπ86 νῖπυπῃ οκ ααυα {9οιἱ. Ἀθγοθίοσθβ ἑθππρ]ο ρυ]βῖ; (θπιρ]πα 
ωιάπο σθβ(υρπάυπι. οὅθθιφ βάθεπι αροηίῦιυθ ποῦ 6ΟΠΠἀΘ8ΠΘ. 

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾶ τῆς Γαλι- 
λαίας, καὶ ἦν ᾗ µήτηρ τοῦ ]ησοῦ ἐκεῖ. 2ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ̓ ]ησοῦς 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. ὃ καὶ ὑστερήσαντος οἴνον 
λέγει ᾗ µήτηρ τοῦ ᾿]ησοῦ πρὸς αὐτόν Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. Άλέγει 
αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι οὕπω ἤκει ᾗ ὥρα μον. 

ὅ ὅ λέγει ᾗ µήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις Ὁ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιῄσατε. 
6 ὃ ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓ κατὰ αὺν καθαρισμὸν τῶν Ἰου- 
Ἱ δαίων κείµοναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἤ τρεῖο ᾖἸ λέγει 

αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Γεμµίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισα» 
8 αὐτὰς ἕως ἄνω,. Ό καὶ λέγει αὐτοῖς “4ντλήσατε νῦν καὶ φέρετε 
ϱ τῷ ἀρχιρικλώφ. καὶ ἤνεγκαν. Ὁ ὧς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλιυος 

τὸ ὕδωρ οἶνορ γεγενηµένο», καὶ οὐκ ᾖδει πόθεν ἐστί, οἱ δὲ διά- 
κογοι ᾖδεισαν οἱ ἠρτληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυµφίον ὁ ἀρχι- 

40 τρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν 
οἶνον σείθησι», καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν, τότα τὸν ἑλάσσω σὺ τετή- 

41 ϱηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. {1 Ταύτη» ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν 
σημείων ὁ ᾿]ησοῦς ἓν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίαρφ καὶ ἐφανέρωσερ τὴν 

13 δύξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστενσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ΊΣμετὰ 
τοῦτο κατέβη εἰς Καφαργαοὺμ αὐτὸς καὶ ᾗ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ 
ἀδελφοί αὐτοῦ καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὗ πολλὰς 

ἡμέρας. 

Μν 96 ϱϐ μὲ 

40. Ναζαρέθ 47. Ναξαρέθ ... ὁ Φίλιππος: Οἱ ὁ 4ἀδ. ὁ Ἰησοῦς 
40. ὁ ]ησοῦς ὔθ. ἀπεκρίθη Λαθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ ... εὖ ὁ βασιλεύς 
δΙ. οσι ὅτι αθοαπάµπα ,.. ὄψει ὕλ. ἀπ ἄρτι ὄψεσθε 

Ἡ. 6. ὑδρίαι λίθιναι ... κείµεναι ροβί ἕξ ροι 14. τὴν ἀρχήν 19. 
Καπερναούμ 
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12 96. 
Ἡ .., 

κ. 9, 
40. 46. 

.ρα 69.9. 
(1ο. 

ψι26, 61. 

0Η. ὃ, 15. --- ὁ, ϐ. 151 

Καὶ ἐγγὺρ ἦν» τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἶς Ἱερο- 18 
σόλυμα ὁ Ἰησοῦ. 14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦρτας βόας 4 
καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθηµύόους, 
15 καὶ ποιῄσας φραγέλλιον ἐκ σχοιρίων «πάνταρ ἐξέβαλεν ἓκ τοῦ 16 
ἱεροῦ, τά «δ πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβισεῶν ὀξέχεεν 
τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζαςρ ἀνέστρεψε», 16 καὶ τοῖς τὰς περιστε- 16 
οὰς πωλοῦσιν εἶπεν "άρατο ταῦτα ἐντεῦθε», μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον 
τοῦ πατρός µου οἶκον ὀμπορίου. 17 ἐμνήσθησαν οἱ µαθηταὶ 17 
αὐτοῦ ὅτι Ἰεθαμμένο» ἐστί Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σον παταφάγεταί 
µε. 15 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί σημεῖον 18 
δεικνύειρ ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19 ἀπεκρίδη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν 19 
αὐτοῖς .4ύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν εριαῖν ἡμέραις ἐγερῶ 
αὐτόν. 320 εἶπαν οὗν οἱ ᾿Ιονδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν 20 

. « 4 4 4 94 39 4 ε 3 » ϱ 
ᾠκοδομπύη ο 2αὐ6 ούτος, καὶ συ ἓν τρισιν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 

ος 50, 

9, 39. 

2! ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 33 ὅτε 241 22 
οὖν ἠγέρθη ὃν νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο 
ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν εῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς. 

Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἓν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, 25 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Φεωροῦντες αὐτοῦ τὰ 
σημεῖα ἅ ἐποίει. 3 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς 24 
διὰ τὸ αὐτὸν γώσχειν πάντας, 25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν Ἡ ἵνα τις 2ὔ 
µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου ' αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ 
ἀρθρώπῳ. 

ΤΠ. 
Ν]οοάθτηιβ: τοροπθγβέῖο! Β6ΓΡΕΠΒ 4θποις. «ομαπηθρ Ραρβρία ἀθ ϱ6 

οἱ Ιπογθπιθηῖς «θβα ἀἱββεσίέ, 

ν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νιμόδηµορ ὄνομα ! 
αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ιουδαίων 3 οὗτοῦ ᾖλδον. πρὸρ αὐτὺν νυκτὸς 3 
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββιί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἑλήλνθας διδάσκα- 
λος οὐδεὶς γὰρ δύναταὶ ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἆ σὺ ποιεῖς, 
ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ αὐτοῦ. ὃ ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ 8 
᾽ἁμὴν ἁμὴν λέγω σοι, ἐὰν µή τι γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται 
ἰδεῖν τὴν βασιλεία» τοῦ Θεοῦ. Αλέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Νικόδημος ὁ 
Ηῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθήναι γέρων ὧν; µῆ δύναται εἰς 
τὴν κοιλία» τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερο» εἰσελθεῖν καὶ γδννηθῆνας; 
ὅ ἀπεκρίιθη Ἴησοῦς μὴν ἁμὴν λέγω σοι, ἐὰν μη τις γδννηθῇ ἐξ ὅ 
ὕδατος καὶ πνεύματος, οὗ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλδίαν 

τοῦ Θεοῦ. Οτὸ γεγενηµένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν, καὶ τὸ 6 

17. ἐμνήσθησαν δὲ... κατέφαγε 18. εὖπον 19. ὁ 1ησοῦς 90. εἶπον . 
Τισσαράκοντα 232. ἔλεγεν αὐτοῖς 39. Οπι τοῖς 94. ὁ ]ησοῦς... ἑαυ- 
τὸν αὐτοῖς 

ΤΠ: 2, πρὸς τὸν ᾿Ἱησοῦν ... δύναται Ῥοδί σηµεῖα Ροη ἃ. ὁ Ἱη- 
σοῦς ὅὕ. ὁ Ἰησοῦς 
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Ἰ γεγδννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. Ἴ μὴ θαυμάσῃς ὅτι 
8 εἶπόν σοι 4{εἴ ὑμᾶρ γεννηθῆναι ἄνωθεν. Θ τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει 

πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἆκούεις, ἀλλ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχε- 
ται καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ }εγεννημένος ἐκ τοῦ 

Φ πνεύματος. Ὁ ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ Πῶς δύναται 
10 ταῦτα γενέσθαι; 19 ἀπεκρίθη ἸΙησοῦς καὶ εἶπεν αὐτφ Σὺ εἶ ὁ 
11 διδάσκαλος τοῦ Ἱσραῇλ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; 3 ἁμὴν ἁμὴν 

λέγω σοι ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ ἑωράχαμεν μαρτυροῦμεν, 
19 καὶ τὴν μαρτυρία» ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 13 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον 

ὑμῖν καὶ οὗ πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω ἡμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύ- 
18σετε; 15 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν εῷ οὐρανφ. 
4814 καὶ καθὼς Μωυσῆς ὄὕψωσερ τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως 
16 ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, {5 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 
16 ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον. 16 οὕτως γὰρ ᾖ]γάπησεν ὁ θεὸς τὸν 

κόσµο» ὥστε τὺν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῇ ἔδωκεν, ἕνα πᾶς ὁ 
11 πιστεύων εἷς αὐτὸν μῇ ἀπόληται ἀλλ ὄχι ζωήν αἰώνιον. 17 οὐ 

γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ὕα κρίνῃ 
18 τὸν κόσµο», ἀλλ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δὲ αὐτοῦ. 18όὁ πιστεύω» 

δἱς αὐτὸν οὐ κρίεται ὁ δὲ μῇ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ 
19 πεπίστευκερ εἷς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. {9 αὕτη 

δέ ἐστιν ᾗ κρίσις, ὅτι τὸ φώς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγα- 
πησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς' ἦν γὰρ αὐτῶν 

90 πονηρὰ τὰ ἔργα. 320 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς 
καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ" 

91 2 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ 
αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 

99 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ ̓ ]ησοῦς καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν 
23 Ιουδαία» γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 315 ἦν 

δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν .4ἰνὼν ἐγγὺς τοῦ «Σαλείμ, ὅτι ὕδατα 
94 πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίοντο καὶ ἐβαπτίζοντο" 34 οὕπω γὰρ 
οὅ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φὺλακὴν ὁ ̓ ]ωάννης. 35 ἐγένετο οὖν ζήτησις 

ἐκ τῶν μαθητῶν Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 
26 20 καὶ ἤλθον πρὸς τὸν ᾽]ωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ Ῥαββί, ὃς ἦν 

μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ µεµαρτύρηκας, ἴδε οὗτος 
27 βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 321 ἀπεκρίθη Ἰωάννης 

καὶ εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ ᾖ δε- 
28 δοµένο» αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 38 αὐτοὶ ὑμεῖς µοι μαρτυρεῖτε ὅτι 

εἶπον Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός, ἆλλ' ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμ- 
29 προσθεν ἐκείνου. 29 ὁ ἔχων τὴν νύμφη» νυµφίος ἐστιν" ὁ δὲ 

φίλος τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει 

10. ὁ ᾿]ησοῦς 156, ἐν αὐτῷ: εἷς αὐτόν ... μὴ ἀπόληται, ἀλλ ἔχη 16. 
οὕτω 19. πονηρὰ αὐτῶν 26. Ιουδαίων 

ανη οἱ, 
8. 9. 

13, «Τ. 

1 
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διὰ τὴν φωνῇν τοῦ νυμφίου. αὕτῃ οὖν ᾗ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρω- 
«ται. 0 ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἑλαττοῦσθαι. δ4 ὁ ἄνωθεν 30 54 
ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστι ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῇς γῆς 
ἐστὶν καὶ ἐκ τῆς «γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω 
πάντων ἐστι, ὃ3 καὶ ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ: 32 

4 8 ) 9 ω . . , 84 ε 4 2 ϱ0 καὶ την µαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδει λαμβάνει. 0 λαβὼν αὐτοῦ 8δ 
4 ϱ 9 , ο ς ἡ 3 , 3 24 α 4 

την μαρτυρία» ἐσφρᾶγισε» Οτι 9 Όεῦς ἀληθης ἐστι». ον αρ 94 

ἀπέστειλεν ὁ Θεός, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ. οὐ γὰρ ἐκ μέτρου 
δίδωσιν τὸ αγεῦμα. ὃδ ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα 96 
δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν 36 
αἰώνιον ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψοται ζωή», ἀλλ ἡ ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ αὐτόν. 

1Ν. 

Μα]ιος Βαπιατϊίθης; αους νῖνα; ου]έας νοτας; βἰοἩθιαίίαθ. Εἰίαπι 
πι]ηϊδίτὶ τερῖϊ Οαρβαγηαυπι] ΔΏΒΘΠΒ ΒΗΠΕ6. 

Ὡς οὖν ὄγνω ὁ κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι ᾿]ησοῦς 
πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ἰωάννης, 3 καίτοιγθ 
ησοῦς αυτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὃ ἀφῆκεν 
τὴν Ιουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 34 ὅδει δὲ 
αὐτὸρ διέρχεσθαι διὰ τῇς «Σαµαρείας. ὅ ἔρχεται οὖν εἶ, πόλο 
τῆς Σαμαρείας λεγομένη» Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου οὗ ἔδωκεν 
Ἰακώβ ᾽]ωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. θῇν δὲ ἐκεῖ πηγἡὴ τοῦ Ιακώβ. ὁ 
οὖν ᾿]ησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ 
τῇ πηγῇ ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. Ἴἔρχεται γυνή ἐκ τῇ «Σαμαρείας Ἰ 
ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ̓ Ιησοῦς «4ός µοι πῖν. ὃ οἱ γὰρ µα- 8 
θηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσα- 
σι. Ὁ λέγει οὖν αὐτῷ ἡᾗ γυνὴ ᾗ Σαμαρεῖες Πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν 9 
παρ ἐμοῦ πῖν αἶτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συγ- 
χρῶνται ᾿Ιουδαῖοι «Σαμαρείταις. 109 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 10 
αὐτῇ Εἰ ἴδειο τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι 
4ός µοι πῖν, σὺ ἂν ἴτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶ». 
11 λέγει αὐτῷ ᾗ γυνή Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχει, καὶ τὸ φρέαρ 14 
ἐστὶν βαθύ: πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 12 μὴ σὺ μείζων 12 
εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς 
ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 
15 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ Πᾶς ὁ πύων ἐκ τοῦ ὕδατος 19 

΄ ὴ α Ἅ ρ 5 » ϐ τ δα 
τούτου διψήσει πάλι Ίος δ ἂν πί ἐκ τοῦ ὕδατος οὐ ἐγωῶ {14 
δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ εὺ ὕδωρ ὃ δώσω 
αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλομένου εξ ζωὴν αἰῶ- 

οι ὃν ϱ) τὸ 

--- 

34. δίδωσιν ὁ Θεός : 
ΙΥ. 5. 59 (ποη ς) Σιχάρ ... οὗ: ὅ ϐ. ὡς: ὡσεέ Ἱ. πῦν: πιεῖν 

9. πῖν: πιεῖν... οὔσης ΔΠΏ{θ γυναικός ροη 10. πῖνι πιεν 49. ὁ Ἱη- 
σοῦς 14. διψήσῃ 
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1ὔνιον. 15 λέγθι πρὸς αὐτὸν ἡᾗ γυνή Κύριε, δός µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, 
160 να μὴ διφψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀνελεῖν. 19 λέγει αὐτῇ Ὕπαγα 
17 φώνησόν σον τὸν ἄνδρα καὶ ἐλθε ἐνθάδε. 17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ 

καὶ εἶπεν Οὐκ ἔχω ὤρδρα. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿]ησοῦς Καλώς εἶπας 
48 ὅτι ὤνδρα οὐκ ὄχω' ἵ8 πέντε γὰρ ἄρδρας ὄσχες, καὶ νῦν ὃν ὄχεις 
49 οὐκ ἔσειν σου ἀνήρ. τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 9 λάγοι αὐτῷ ς 
20 γυνή Κύριε, Θεωρώ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 320 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν 

τῷ ὄρει τούεφ προσεκύνησαν᾿ καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύ- 
1 µοις ἐσεῖν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ 3ΐ λέγει αὐτῇ ὁ ᾿]ησοῦς 

Πίστευέ µοι, ύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ 
99 οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 33 ὑμεῖς προσ- 

κυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ 'οἴδαμε», ὅτι ἡ σωτη- 
93 ρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐστιν 29 ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστίν, 

ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἓν πνε- 
ματι καὶ ἀληθείᾳ' καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσ- 

9 κυνοῦντας αὐτόν. 34 πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας 
οὔ αὐτὺν ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 25 λέγει αὐτῷ 
ᾗ γυνή Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός ὅταν 

οὐ ἔλθῃ ἐχεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα. 326 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς 
7 Εγω εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. 27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐ- 

τοῦ, καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει' οὖδεις μέντοι εἶπεν 
98 Τί ζητεῖς ἢ τί λαλεῖς μετ αὐτῆς; 29 ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐ- 

τῆς ᾗ γυνή καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποιρ 
99 10 {εὔτο ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέν µοι πάντα ἆ ἐποίσα µήτι 
40 οὗτός ἐἔστιν ὁ Χριστός; 30 ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο 
31 πρὸς αὐτόν. δἱ Ἐν τῷ μεταξὺ ἠρώτω» αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγον- 
Άδτες Ῥαββί, φἀγο. ὃ3ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Εγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν 
33 ἦν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 35 ἔλεγον οὖν οἱ µαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους 
δὲ Μή τις ᾖνεγκε αὐτῷ φαγεῖν; 34 λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς Ἐμὸν 

βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός µε καὶ τελειώσω 
37 αὐτοῦ τὸ ἔργον. 35 οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ὅτι τετράµηνός ἐστιν καὶ 

ὁ θεριαμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἑπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἶσιν πρὸς θερισµό». 

36 56 "ἤδη ὁ θερζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συ»άγει καρπὸ» ος ζωὴν 
9Ί αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 57 ἐν γὰρ 

τοῦτφ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 
38 ἄλλος ὁ θερίζων. 58 ἐγὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς 

κεχοπιάκατε΄ ἄλλοι κεκοπιάκασι», καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 
30 εἰσεληλύθατε. 389 Ἐκ δὲ τῇ πόλεως ἐκείης πολλοὶ ἐπίστενσαν 

46. αὐτῇ ὁ ̓]ησοῦς ... τὸν ἄνδρα σου 30. ἓν τούτῳ τῷ ὄρεν ... δεδ 
πφοσκυνεὖν 21. Γνναι, πἰστευσόν µοι 204. ἀλλ 3. ἐθαύμασαν 29. 
ἅς ὅσα 90. ἐξῆλθον οὖν 94. Ἑν δὲ ὦδ. εετράµηνον 960. ἤδη σαπα 
απἰθοθἀθπαάῦτε οοπ]ιηρϊζ ... καὶ ὁ θερίξων ... ἕνα καὶ 



Ὁ 408. 4, 40. --- ὅ, 2. | αὐὔ 

εἰς αὐτὸν τῶν «Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸρ µαρτν- 
θούσης ὅτι εἶπέν µοι πάνεα ἃ ἐποίησα. “0 ὡς οὖν ἦλθον πρὸς 40 
αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ αὐτοῖρ καὶ 
ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 4 καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστενσαν διὰ 14 
τὸν λόγον αὐτοῦ, 42 τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν 3 
λαλιὰν πιστεύοµεν αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός 
ἐστι ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμον. 

Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας «ξῆλδον ἐκεῖθεν εἰς οὖν Γαλιλαία». 93 
ο. η 44 αὐτὸς γὰρ Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ὃν τῇ ἰδίᾳ πα-Η 

σος τρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 3 ὅτε οὖν ἦλθον εἷς τὴν Γαλιλαία, ἐδόξαντο αὖ 
αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ὅσα ἀποίῃσεν ἐν Ἵεροσο- 
λύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ αὐτοὶ γὰρ ᾖλθον εἰς τὴν ἑορτήν. 39 ᾖλ- 16 
θεν οὖν πάλιν εἰ τὴν Κανᾶ ες Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίμσεν τὸ 
ὕδωρ οἶνον. 

ο αῑθ δα, Κά ἦν ει βασιλικός, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει, ἐν Καφαρναούμ’ 
.1,] 1.6.) 

| 
47 οὕεος ἀκούσας ὅὄει ᾿]ησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Γαλι- 1 
λαία», ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἕνα καταβῇ καὶ ἰάσηται 
αὐτοῦ τὸν υἱόν' ἤμελλεν γὰρ ἀποθνήσκειν. 39 εἶπεν οὖν ὁ Ἰπ- 18 
σοῦς πρὸς αὐτόν ᾿Εὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἵδητε, οὗ μὴ πιστευ- ᾿ 
σητε. θ λέγε πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός Κύριε, κατάβηθι πρὶν 19 
ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μον. ὅθ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς Πορεύου' ὁ 50 
υἱόρ σου ζῇ. ἐπίστευσε ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγφ ᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, καὶ ἐπορούετο. δὲ ήδη δὲ αὐτοῦ καταβαήοντος, οἱ δοῦ- ὕ1 
Ίοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς 
σου ζῇ. ὅλ ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ αὐτῶν ἐν ᾗ κομφότερον 52 
ἴσχεν' εἶπον οὔν αὐτῷ ὅτι ἐχθὲρ ὥραν ἑβδόμη» ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ 
πυρετός. ὃδ ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν 5 
αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ' καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ 
οὗία αὐτοῦ ὅλη. Ὁὰ Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐν εῆς ᾿Ιονδαίας εἰς τὴν Γαλιλαία». 

γ. 

Αορτοίις δἆ ρϊδοίηαπι Βοί]μθεάα; ἆθ βαὈυαίο οἱ ἁαρ]ῖοί σθβυστθοῖοπθ; 
49 ο οἰιαππῖς Ὀαρβρίαο, Ὠ6ί, Μοείθ ἰθείίπιοπί]ς θὲ ο πάβθοτιπι ἴηοσθ- 

ἀυ]ιίαίο. 

Μετὰ ταῦτα ᾖ»ν ἡ ἑορτῇ τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ᾿Ἱησοῦς 1 
οὐ Ἱεροσόλυμα. ᾖἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβα- 3 
Εικῇ κολυµβήθρα ἡᾗ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊσεὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς 

90. ὥς ὅσα 4. αάὰ ἵπ 8πθ ὁ Χριστός 43. ἐκεῖθεν, καὶ ἀπῆλθεν ες 1Η. 
ὁ ησοῦς 40. ὅσα: ἅ 40. ὁ ὁ Ἰησοῦς πάλιν. ..Καπερναθύμ 4]. ἠρώτα 
αὐτόν ὔθ0. καὶ ἐπίστευσεν . . αὐτῷ Ιησοῦς δι ἁπήντησων δ2. παρ 
αὐτῶν τὴν ὥραν . .. εἶχον οὖν: καὶ εὔπον... χθές 

γὝ. 4. ᾗν ἑορτή... ὁ Ἰησοῦς 
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3 ἔχουσα. δὲν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν . ἀσθονούντων, πυφλῶν, 
χωλώ», ξηρὤῶν. ὃ ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ εριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη 

6 ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ ανυτοῦ. τοῦτον δὼν ὁ ̓ ]ησοῦο κατακείµενο», 
καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ὄχει, λέγει αὐτῷ Θέλει ὑγιῆς 

Τ γενέσθαι; 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενών Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ὄχω 
σ σ . Ἰ! σὁσ , 9 4 , ο 3 4 
ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ύδωρ βαλῇ µο εἰ τῆν κολυμβήηθραν” ὃν ϕ 

8 δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἁμοῦ καταβαίει. λέγε αὐτῷ ὁ 
 ᾿Ιησοῦς Ἔγειρα ἆρον τὸν κράβαττὀν σου καὶ περιπάτει. Ὁ καὶ 

εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ 
4 ’ μ γ 4 ΄ 39 9 . ε ιο 10 3” 

40 καὶ περιεπάτει’' ἤν δὲ σάββατον ἐν ἐκείῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον 
μή ερ» ιο -“ , ΄ / 32 }. / 

οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένφ «Σαββατόν ἐστιν, οὐκ ἐξεστώ 
14 σοι ἄραι τὸν κρόβαττον. 14 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ὁ ποιήσας µε ὑγιῆ, 
12 ἐκεῖνός μοι εἶπεν 4ο» τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. 12/ρώ- 

τησαν αὐτόν Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι ρο» καὶ περι- 
ηἈπάτει; Ι9ὁ δὲ ἀσθενῶν οὖκ ᾖδει τίς ἐστιν ὁ γὰρ ᾿]ησοῦς 

44 ἐξένενσε» ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τὀπφ. 14 μετὰ ταῦτα εὑρίσκδι αὐτὸν 
ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ δε ὑγιῆς έγονας  µηκέτι 
« , σ 4 ”. ιό 1 5 )» - ε ο” 

46 ἆμαρταρε, ἵνα µή χεῖρον σοέ τι γένηται. ἁπῆλθεν ο ἄνθρωπος 

καὶ εἶπεν τοῖς Ιουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῇ. 
16 .. 4 - 39 0 «Σ - κ 2 ο” ο ” εν / 

46 Όχαι δια τοῦτο ἐδίωκο» οἱ Ιουδαῖοι τὸν Ἰησοῦ», 9τι ταῦτα ἐποιει 

{7 ἐν σαββάτφ. 17 Ὁ δὲ ᾽Ιησοῦς ἀπεκρώατο αὐτοῖς Ὁ πατήρ µου 
σ 3 Ε΄] ι 3 κ] » 4 48 4 εῇ π λ 

18 ζως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἑργάζομαι. 15 διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον 
ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὗ µόνον ἔλυεν τὸ 

ή 2 4 . [ο 3 3. 3 ῤ 4 « 4 

σάββατο», ἄλλα και πατέρα ἰδιον ἐλεγερ τον Θεό», σον ἑαυτὸν 
49 ποιῶν τῷ Φεῷ. 319 ἀπεκρίφατο οὖν ὁ ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς 
λ4 4 2 4 λέ ε 3 δύ ϱ εἰ ” » 2 « ” ὃ 

μὴν ἁμὴν Ίέγω ὑμῖν, οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ ἑαντοῦ οὐδέν, 
4 ΄ “” ο - . 

ἐὰν µή τι βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦρτα᾽ α γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, 

20 ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 30ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν 
καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἅ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα τούτων 

2 -” οὅἨ σ ε ” ’ οι σ 4 « 4 

21 δείξει αὐτῷ ἔργα, ἕνα ὑμεῖρ θαυμάζητε. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ 
ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει 

δτ 

ΑΕΧ 30, 
10, 

22 ζωοποιεῖ. 32 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν ειπα. 
98 πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 35 ἕνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς 

τιμῶσιν τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα 
24 τὺν πέμψαντα αὐτόν. 3 ἁμὴν ἁμὴν λέγω ἡμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον 11033 
μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί μα ἔχει ζωὴ» αἰώνιον, καὶ 
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ µεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 

3. 4. πλῆθος πολύ... ξηρῶν: κάά ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κένησιν: 
4 Αγγελος γὰρ κατὰ -«οερὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ » καὶ ἑτάρασσε 
τὸ ὕδωρ. ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχἡν τοῦ ὕδατος; ὑγιῆς ἑγί- 
φετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήµατι. ὕὅ. οπι καὶ οἱ αὐτοῦ 7. (αλλη 
8. ἔγειραι ... κράββατον 9. 10. 14. κράββατον 19. ἠρώτησαν οὖν... 
άρον: θά τὸν κράββατό» σου 43. ἀσθενῶν: ἰαθείς 44. χεῖρόν τι 
σοἱ 15. εἶπεν; ἀνήγγειλεν 16. τὸν ἸΙησοῦν οἱ Ιουδαῖοι, καὶ ἐξήτουν 
αὐτὸν ἀποκτεῖναι 3241. οὕτω᾽ 

1, 19. 
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ἕ , Φῦ δν 9 4 , :ε» ο ἔ σ 3 ο 3 ωή». ἁμὴν ἁμην λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ »ῦν ἐστίν, 25 
ὅτε οι νεκροὶ ἀκούσονται τῆς φωρῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ 
2 , ιά 11 ιά ) « 4 φ 4 2 « αν 

ἀκοῦύσαντες ζήσουσιρ. ὥσπερ γὰρ ὁ πατηρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, 26 
σ 3 Ἆ - « 4 4 3 « «ο 37 9 ν οὕτως ἔδωκεν καὶ τῷ υἱῷ ζωήν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ ἑἐξουσίαν 21 

ὃ 9 ϱ 9 ο ο (9 . , 3 ρ ο8 4 ὅωκεν αὐτῷ καὶ αρίσι ποιεῖν, ὅτι νἱὸρ ανθρώπου ἐστίν. µη 28 
| θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς µνη- 
κιἨ,εα, µείοις ἀκούσονται τῆς φωρῇς αὐτοῦ, 329 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ 29 

ἀγαθὰ ποιῄσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ τὰ φαῦλα πράξαντες 
είς ἀνάστασιν κρίσεως. 30οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ ἐμαντοῦ 30 
9), ιδ. , 4 « ρ ε 54 ϱ 5, ο 

οὐδὲν καθῶς ἀκούω κρίνω, και ἡ κρίσις ἤ ἐμῃ δικαία ἐστί, ὅτι 
οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός µε. 
8 ῥὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ᾗ µαρτυρία µου οὖκ ἔστιν 34 
ἀληθής ' 32 ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἅλη- 52 

1191. θής ἐστιν ἡ μαρτυρία νν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. ὃ5 ὑμεῖς ἀπεστάλ- 33 
κατδ πρὸς Ἰωάννη», καὶ μεμαρτύρηκον τῇ ἀληθείᾳ' 34 ἐγὼ δὲ οὐ 84 
παρὰ ἀρθρώπου τῆν µαρτυρίαν λαµβαρα, ἀλλὰ ταῦτα λέγω να 
ὑμεῖρ σωθῆτε. δ5 ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνορ ὁ καιόµενος καὶ φαύων, 35 
ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγγαλλιαθῆναν πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 

ὁ ἄ 

κ Ἡ- 96 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρία» µείξω τοῦ ᾿ΙἸωάννου ' τὰ γὰρ ἔργα ᾱ 36 
δέδωκέν µοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα ἅ ἐγὼ 

ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὃ πατήρ µε ἀπέσταλκεν. ὃτ καὶ ὁ 3Ί 
πέµψας µε πατήρ, ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν 

ν] » 3 ΄ 2 κ λ 
αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε, οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, ὃ5 καὶ τὸν 38 
λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἔν ὑμῖν µένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, 
τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. ὃ9 ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς 39 
δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχει», καὶ ἐκεῖναί εἶσιν αἱ µαρτυ- 
ροῦσαι περὶ ἐμοῦ 40 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρὸς µέ, ὕνα ζωὴ» 40 
ἔχητα, 31 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, 32 ἀλλὰ ἔγνωκα 44 449 
: » οὁ Ώ » ο) ω ” 9 Φ » ε . 48 ὃν ῥλ 3 ὑμᾶς ὅτι την ἀγάπην τοῦ Φεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 39 ἐγὼ ἑλη- 4 
λυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός µου, καὶ οὐ λαμβάνετέ µε ἐὰν 
ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 πῶς 44 

« » -” 3 4 

1. ῥύνασθε ὑμεῖρ πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, και 
τὴν δόξα» τὴν παρὰ. τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ἑητεῖτα; 4ὔ μὴ δοκεῖτε ὅτι 4ὔ 
ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν πατέρα΄ ἔστιν ὁ κατηγορώ» ὑμῶν 
Μωυσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. 396 εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωνυσεῖ, 40 

πρὸ. ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί' περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 37 εἰ δὲ τοῖς 47 
5. ἐκείου γράµµασι» οὐ πιστεύετε, πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 

γ]. 
Οι0αΗο ααἴησαθ πο] άμπα. Ῥογἱουίαπα τορηῖς ἰποςββίΙΟ ΠηΔΓΙ8. Οτα{1ο ἆθ 
Ραπο οοθἱοβθὶ, οβσπο, βαπρυίπθ. Μιὰ οΠεπάαπίας , αροβίοἰοταπῃ ρεοξοβμίο. 

αι  Πετὰ ταῦτα ἀπῇλθεν ὁ ᾿]ησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς 

1. 20. ζήσονται ὁ9. οἱ δὲ τὰ φαῦλα ὅ0. αἀά ἵπ ἄπο πατρός 96. ἀἆγαλ- 

10-11. λιασθῆναι 9θ. ἔδωκε 3]. ἐκεῖνος: αὐτός 38. µένοντα ἐν ὑμῖν 4. ἀλλ 
Δὺ. λήψεσθε 4δ. Μωσῃ 
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2 Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος 32 ἠκολούθει δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς, 
ὃ ὅτι ἑώρων τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3 ἀνῇλθεν 

δὲ εἰς τὸ ὄρος λησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητών αὐ- 
ἑ τοῦ. 3ᾖ» δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ᾗ ἑορτῇ τῶν ᾿]ονδαίων. ὃ ἑπάρας 

οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ]ησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος 
ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς Φίλιππον Πόθεν ἀγοράσωμεν 

6 ἄρτους ἵνα φά]ωσιν οὗτοι; τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν 
Ἰ αὐτὸς γὰρ δει τέ ἔμελλεν ποιεῖν. ᾖἸ ἀπεκρίθη αὐτῷ Φέιππος 

4ιακοσίω» δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖ, ὕα ἕκαστος 
8 βραχύ τι λάβῃ. Ἀλέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, «Ανδρέας 
9 ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρον Ὁ Ἔστιν παιδάριον ὧδε ὃς ἔχει πέντε 

| ἄρτους κριθύους καὶ δύο ὀψάρια' ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν οἷς το- 

10 σούτους: : 10 εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπισεῖν. 
ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπφ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄλδρες τὸν 

14 ἀριθμὸν ὡὧσεί πεντακισχίλιοι. 31 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὁ ̓ ]ησοῦς 
καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε» τοῖς ἀνακειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν 

12 ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὥς δὲ ἐνεπλήσθησα», λέγει τοῖς µαθη- 
ταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἕνα μή τε 

13 ἀπόληται. 39 συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμσαν δώδεκα κοφίνους 
κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθώω», ἃἆ ἐπερίσσευσαν 
τοῖς βεβρωκόσι». 

4 Οἱ οὖν ἄνθρωποι εδόντες ὃ ἀποίησον σημεῖον ἆλεγον δει 
οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ἆ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμο». 

46 15 ]ησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι µέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὺν 
ἵνα ποιήσασι βασιλέα, ἀνεχώρησεν εἶς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
17 θάλασσαν, {7 καὶ ἐμβάντεο εἰ τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέρα» τῆς 

Θαλάσσης αἱ Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ 
16 ἐληλύθαι πρὸς αὐτοὺς ὁ ̓ Ιησοῦς, 15δῇ τε θάλασσα ἀνέμου µεγάλον 
19 πνέορτος διδγείρετο. 19 ἐληλακότερ οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε 
ἢ τριάκοντα ΦΘεωροῦσιν τὸν ᾿]ησοῦν περιπατοῦὔντα ἐπὶ τῆς Θα- 

20 λάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενο», καὶ ἐφοβήθησαν. 3290 ὁ 
24 δὲ λέγει αὐτοῖς Εγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθε. 34 ήθελον οὖν λαβεῖν 

αὐτὺν οἱ; τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο εὺ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς 
εὖς ἦν ὑπῆγον. 

20. Τῆ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης ἰδὼν 
ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ οἱ μὴ ὄν, καὶ ὅτι οὐ συνεισζλθεν 

Ι. 2. καὶ ἠκολούθεν αὐτῷ ... αὐτοῦ τὰ σημεία δ. ὁ ̓Ἱησοῦς τοὺς 
ὀφθαλμούς 99 τὸν Φίλιππον ..ο ἀγοράσομεν 1. ἕ ἕκαστος αὐτῶν 0. παι- 
δάριον ἓν ὧδε ὅ 10. εἶπε δὲ... ἀνέπεσον 11. οὖν: δέ... διέδωκε τοῖς 
μαθηταῖς » οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις 19. ἐπερίσσευσεν 11. ση- 
µεζαν; αάά ὁ ἀησοῦς 15. ποιήσωσιν αὐτόν .., ἀφεχώρησε πάλιν 18. 
διηγείρετο 20. εὸ πελοξον ἐγένετο 25. εἰ μὴ ἕνι οἀά ἐκεῖνο εἷς ὃ ἐνέ- 
βησαν οἱ μαθηταὲ αὐτοῦ 

«5 18, 
19. 

6, 4. 

Νις, 
31-06. 

Νο 6, 
45-56. 



τρ. 19, 
1, 

6. 

10Η. ϐ;, 25. -- 44. 109 

τοῖς μαθησαῖς αὐτοῦ ὁ ̓ Ιησοῦς οἱς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ µα- 
θηταὶ αὐτοῦ ἀπῄλθον, 29 ἄλλα δὲ ᾖλθιν πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος 23 
ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἐφάγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ 
κυρίου. 34 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι ᾿]ησοῦς οὐκ ἔστιν ὀκοῖ οὐδὲ 24 
οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἤλθον εὖ 
Καφαρραοὺμ ζητοῦντες τὸν ᾿]ησοῦ». 3δκαὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν 26 
τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ Φαββι, πότε ὧδε γέγορας; 36 ἀπεκρίθη 20 
αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς καὶ εἶπον μὴν ἁμῆν λέγω ὁ ὑμῖν, ζητεῖτέ με οὐχ 
ὅτι εἴδετε σηµεῖα, ἀλλ ὅτι ἐφάγετε ἐκ εών ἄρτων καὶ ὀχορτά- 
σθητε. 37 ἐργάζασθε μὴ τὴν βρῶσι» την ἀπολλνμένη», ἀλλὰ τὴν 21 
βρώσιν τὴν µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἦν ὁ υἱὸρ τοῦ ἀρθρώπου 
ὑμῖν δώσει τοῦτο» γὰρ ὁ πατήρ ἐσφρά]ισεν, ὁ Θεός. 325 εἶπον 28 

οὖν πρὸς αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 
39 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ 29. 
θιοῦ ὕνα πιστεύσητε οὖς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. δὺεἶπον οὖν αὐτῷ 90 
Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἕνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σαι, τί 
ἐργάζή; δ1 ο ἑ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμφ, καθώς 81 
ἐστιν γεγθαμμµένον "4ρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 
ὃ εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς ᾽ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς δέ- 3 
δωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ ὁ πατήρ µου δίδωσιν 
ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 5 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ 35 
θεοῦ ἐσεῖν ὁ παταβαύων ἐκ τοῦ. οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κό- 

σµμφ. δ8εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον 54 
τοῦτο». 35 εἶπεν αὐτοῖρ ὁ Ἴησοῦς Ἐγώ δίμι ὁ άρτου τῆς ζωῇς' ὁ 36 
ἐρχόμενος πρὸς μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὗ μὴ 
διψήσῃ πώποτα. ὃ6 ἀλλ εἶπορ ὁ ὑμῶν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὗ 36 
πιστεύετε. 37 πᾶν ὃ δίδωσύ µοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν 37 
ἐρχόμενον πρὸς μὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, ὃ8 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ 58 
τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα εὺ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέληµα 
τοῦ πέμφαρτός µε. 3θ φοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 99 
με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν µυι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀφαστήσω 
αὐτὸ ἐν τῇ ὀσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 φοῦτο Ἰάρ ἐστι» σὸ θέλημα σοῦ 40 
πατρός μου, ὕα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν νἱὸν καὶ πιστεύων οἱς αὐτὸ» 
ὄχη ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀνασεήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἑσχάτῃ ἡμέρφ. 
ια. Ἔγόγγυξον οὖν οἱ ᾿Ιονδαῖοι περὶ αὐτοῦ ο) ὅτι εἶπεν Ἐπώ εἰμι ό 

ἄρτος ὁ παταβὰς ἐκ τοῦ οὐραροῦ, 42 καὶ ἔλλγο» Οὐχ οὗτός ἐστιν 42 

ησοῦς ὁ υἱὸς ᾿Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖρ οἴδωμον σὺν πατέρα καὶ τὴν µη- 
τέρα; πὠς νῦν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 
4ὐ ἀπεκρίθη ὁ ̓ Γησοῦς καὶ οἶπεν αὐτοῖς Μὴ Ἰογγύζετε μού ἀλλή: 5 
λων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρὸς ἐμὲ ἐὰν μῇ ὁ πατήρ ὁ 4 

2. εἷς τὰ πελοῖον: εἰς τὸ πλοιάριον 24. ἐνέβησαν καὶ αὐτοί 28. ς (που ςἐ) 
ποιοῦμεν 20. ὁ Ἰησοῦς 306. εἶπε δέ 38. ἀπό; ἐκ 39. πἐμφαντός µε; θἀὰ 
πατρός 10. γάρ: δέ... τοῦ πατρός μου: σοῦ πἐμφαντός µε... Οἵὰ ἐν 
42. νῦν: οὖν 43. ἀπεκρίθη οὖν ἀά. πρός µε : 



100 0Η. ϐ, 45. --- 08. 

πέµψας µε ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἑἐσχάτῃ 
45 ἡμέρα. 359 ἔστιν γεγθαμµένον ἐν εοῖρ προφήταις Καὶ ἔσορται «Ἔεδε,ια 

πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
40 μαθὼν ἔρχεται πρὸς μέ. 39 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ 
7 μὴ ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα. 47 ἁμὴν 
48 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ἔχει ζωῇν αἰώνιον. 39 ἐγώ εἰμι ὁ 
49 ἄρτος τῆς ζωῇς. 39οἑ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ "Εκ τσ, 
δ0 μάννα καὶ ἀπέθανον' ὅθ οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
δΊ καταβαύων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῇ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. δΊ ἐγώ εἰμε 

ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐθανοῦ καταβας ἐάν τις φάγι ἐκ 
τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα”καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ 

62 δώσω ἡᾗ σάρξ µου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμον ζωῆς. ὅλ Εμάχοντο 
οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιονδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν 

δᾷ δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; δδ εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς -ἁμη»ν 
ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ- 

δέπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαντοῖς. δ3 ὁ 
τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ πίων µου τὸ αἷμα ὄχει ζωήν αἰώριο», 

δῦ κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ὃν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ὃδ ᾗ γὰρ σάρξ μου 
δ6 ἀληθής ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν πόσις. δ6ὁ 

ερώγω» μου τὴν σάρκα καὶ πίνω» µου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει 
δ7 κἀγὼ ἐν αὐτῷ. ὅἹ καθὼςρ ἀπέστειλέν µε ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζώ 
δ8 διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων µε κἀκεῖνος ζήσει δι ἐμέ. ὅδ οὐ- 

τός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβᾶς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ 
πατέρες καὶ ἀπέθανον  ὁ τρώὠγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν 

δ9 αἰώνα. ὅδ ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκω» ἐν Καφαρναούμ. 
60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον Σκλη- 
64 ρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούει»; ϐδἱ εἰδὼς 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζονσιν περὶ τούτον οἱ µαθηταὶ 
62 αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίδει; ϐ2 ἐὰν οὗν θεω- 

θἤτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαύοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 
6ὁ 65 σὁ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζωοποιοῦ», ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν' τὰ α.ο, α. 
64 ῥήματα ἅ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. θ4 ἀλλὰ 

εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ πιστεύουσι. ᾖδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰ{η- 
σοῦρ τίνερ εἰσὶν οἱ μὴῇ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσω» 

θὔ αὐτόν. θ5ὅ καὶ ἔλεγεν 4ιὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται 6, «ε. 
ἐλθεῖ πρὸς μὲ ἐὰν μῇ ὗ δεδομένο» αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός. 

66 Ἔκ τούτον πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ 
ϐ7 ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ ̓ ]ησοῦς 
68 τοῖς δώδεκα Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη αὐτῷ 

44. κἀγώ: καὶ ἐγώ ε». ΟΠΙ ἓν 45. τοῦ Θεοῦ... πᾶς οὖν ἀθ. τις ἑώρακεν 
4]. ὃ πιστεύων εἰς ἐμέ 49. τὸ μάννα ἐν τῇ δρήμφ 61. ἑστίν: αάά ἦν 
ἐγὼ δύσω δέ, κάγώ: καὲ ἐγώ ... Οἵὰ ἐν ὅδ. ἀληθῶς Εϊη ὅ]. ζήσεταε 
ὔδ. ἐξ: ἐκ τοῦ... οὗ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα ... ῥήσεται ϐθ0. ούτος ὁ 
λόγος 05. λαλῶ 064. ἀλλ ᾖ{0δ. πατρός: θὰἆ µον 68. ἀπικρίθη οὖν 
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Σίμων Πότρος Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσύμεθα; ῥήματα ζωῇς 
αἰωνίον ἔχεις 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαµεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ 69 
εἶ ὁ ἅγιος τοῦ Φεοῦ. 790 ἀπεκρίθη αυτοῖς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς 70 

δώδεκα ἐξελεξάμη»; } και ἐξ ὑμώ» εἷς ̓ διάβολός ἐστιν. 1 ἔλεγεν δὲ 14 
τὸν Ιοέδαν «Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι 
αὐτόν, εἶσ ὤν ἐκ τῶν δώδεκα. 

α αἡ 16. 

11. 

ΕταἰτοῬ ἱποτθάυ]ϊς Ῥχοίεοίο εἁ Εοδίαπα ἑαυογπαου]οτυπ. ὧσοεας οἱ 
Ἱορφίιδ. Ααυη γῖνᾶα., Ὑατία ]αά]οία. Ὀγποάσϊϊ Ιηβίάῑ89. Νἰοοάἀθπθ. | 

| Καὶ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ ᾿]ησοῦς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ οὐ 4 
51. γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ίου- 
| 1, δαῖοι ἀποχπεῖναν 2 δν δὲ ἐγγὸς ᾖ ἑορτῇ τῶν Ἰουδαίων ᾗ σκηνο- 3 
| πηγία. ὃ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ Μετάβηθι ἑν- 8 
| τεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς «ὖν Ἰουδαίαν, ἵνα. καὶ οἱ µαθηταί σον 

Θεωρήσονσι τὰ ὄργα σου ἆ ποιεῖρ' 3 οὐδεὶς γὰρ ἐν κρυπτῷ τι {΄ 
| ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παῤῥησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέ- 

θωσο» σεαυτὸν εῷ κόσμφ. ὃ οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον ὅ 
εἰς αὐτόν. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸςρ οὕπω 6 

| πάρεστι», ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πἀντοτέ ἐστιν ἔτοιμος. Ἰ οὐ Ί 
1,1. δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ 

περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. ὃ ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς 8 
τὴν ἑορτή»' ἐγὼ οὐκ ἀναβαύω εἰς τὴν ἑορτὴ» ταύτην, ὅτι ὁ 
ἐμὸς καιρὸς οὕπω πεπλήρωται. Ὁ ταῦτα εὐπὼν αὐτὸς ὄμεινεν ἐν 9: 
τῇ Γαλιλαία. 10 Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ 40 
αυτὸς ἀνέβη εἷς τὴν ἑορτήν, οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτφ. 
110ἱ οὖν ἸΙουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν εῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ 141 
ἔστιν ἐκεῖνος; 32καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς 12 
ὄχλοις οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστι ἄλλοι ἔλεγον Οὔ, ἀλλὰ 

οφ. πλανᾷ τὸν ὄχλον. 15 οὐδείς µέντοι παῤῥησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ 139 
διὰ τὺν φόβο» τῶν Ιουδαίων. 

ο δη δὲ τῇς ἑορτῆς µεσούσης ἀνέβη ᾿]ησοῦς εἰς τὸ ἱρὸν καὶ 14 
ἐδίδασκεν. 19 ἐθαύμαζον οὖν οἱ ᾿]ονδαῖοι λέγοντες ΗΠῶς οὗτος 16 

ανα. Ἰθάμματα οἶδον μὴ μεμαθηκώς! 16 ἀπεκρίθη οὖν αὐτοῖς ὁ η- 10 
σοῦς καὶ εἶπεν Ε ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός 
με 17 εάν τις θέλῃ τὸ θέληµα αὐτοῦ ποιεῦν, Ἰώσεται περὶ τῆς 17 ΄ 
διδαχης πότερον. ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσεν ἢ ἐγὼ ἀπ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 
18 ἆφ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξα» τὴν ἰδίαν ζητεῖ: ὁ δὲ ζητῶν τὴν 16 

| 69. ὁ ἅγιος: ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώῶντος 70. αὐτοῖς: θἀᾶ ὁ 

| ᾿]ησοῦς 3. Ἱσκαριώτη» κ... ἥμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι | 
ΥΠ. 4. μετὰ ταῦτα  Ῥοῦ Ροεί ὁ Ἰησοῦς 2. Φεωρήσωσι δ. " ἑορσήν: 

αάά ταύτην ... οὐκ: οὕπω ... ὁ καιρὸς ὁ ἐμός 9. ταῦτα δὲ... αὐέός: 
αὐτοῖς 10. ἄλλ 19. πολύς ΡοΏ 8Πἳθ περί. .. ἄλλοι δὲ 14. ὃ ὃ Ἰησοῦς 
456. καὶ ἐθαύμαζον οἱ {θ. οἵι οὖν 

οτι Τορί, θὰ, Τί, 1 

- οοΈθν. ---  ---- 



/ 
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δόξα» τοῦ πόμψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ ἀδυκία ἐν 
19 αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 3) οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νύµον; καὶ Ἐκ αλ, 
10 οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν »όµο», τί µε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 20 ἄπε- 
21 κρίθη ὁ ὄχλος «{αιμόνιον ἔχεις' τίᾳ σε ζητεῖ ἀποντεῖναι; 3 ἀπε- | 2ο 

κρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἑν ἔργον ἐποίμσα καὶ πάντες 
20 θαυμάζετε 22 διὰ τοῦτο. Μὠνσῆς δέδωκεν ὑμῖν την περιτοµήε, «ανα, .. 

οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ ἐκ τῶν πατέρων, καὶ ἓν σαβ- .4οα 11, 

2ὃ βάτφ περιτέµνετε ἄνθρωπο». 25 εἰ περιτομή» λαμβάναι ἄνθρω- 
πος ἐν σαββάτῳφ ἵνα μὴ λυδῇ ὁ νόµος Μωυσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι 

Φέ ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῇ ἐποίσα ἓν σαββάτῳ: 34 μὴ κρέετε κατ 
2ὔ ὄψιν, ἀλλὰ «ὖν δικαίαν κρίσιν κρύατο, 35 Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ ο, 1α. 

τῶν Ἱεροσολυμιτῶρ Οὐχ οὗτόρ ὁστιν ὃν ζητοῦσιῳ ἀποκτεῖναε; 
26 28 καὶ ἴδε παῤῥησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. μή ποτα 
27 ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; 27 ἀλλὰ 

τοῦτο» οἴδαμεν πόθεν ἑστώ' ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς 
28 γινώσκει πόθεν ἐστίν. 38 ἔχραξεν οὗν ἓν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ 

μσοῦς καὶ λέγων Κάμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πύθεν εὐω' καὶ ἀπ α, 1. 
ἐμαυτοῦ οὐκ ὀλήλνθα, ἀλλ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέµψας µε, ὃν 

29 ὑμεῖρ οὖν οἴδατε' 39 ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ αὐτοῦ εἰὼ κά- 
30 κεῖνός µε ἀπίστειλον. 30 ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, καὶ οὐδεῖς 

ἐπέβαλεν ἐπ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὕπω ἐληλύδει ᾗ ὥρα αὐτοῦ. 5, 5ο. 
3451 Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοί ἐπίστευσα» εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον ὅτι 

ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθη, μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν οὗτος ἐποίῃ- 
σεν; ὃλ ήχουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ 

ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαρ ὑπηρέτας οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
33 ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. δδ εἶπεν οὗν ὁ Ἴησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν 1, 1:. 
34 μοθ' ὑμῶν αμ καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πὀμψαντά μα. ὃ4 ζητήσετέ 

µε καὶ οὐχ εὐρήσετε, καὶ ὅπον εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 
36 55 εἶπον οὗ» οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς ἑαντρύς Γοῦ. οὗτος μέλλει πο- 

θεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰ τὴν διασπορὰν 
τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκει» τοὺς Ἕλληναςς, 

36 96 είς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν Ζητήσετά µε καὶ οὐχ εὐρήσετε, 
καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 

97 Ἔν δὲ «ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα τῇ µεγάλῃ τῆς ἑορτῇς εἰστήκει ὁ 
ησοῦς καὶ ἔκραξον λέχων Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρὸς μὲ καὶ 

38 πικέτω. ὃ5 ὁ πιστεύω» ες ἐμό, Μαθῶὼς εἶπεν ἡ ]θαφή, ποταμοὲ 32ελ ΑΗ 
39 ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσε ὕδατος ζώντος. δὲ τοῦτο δὲ εἶπεν 

: περὶ εοῦ πνεύματος οὗ ἔμελλορ λαμβάνει» οἱ πιστεύοντος εὖ αὖ- το. 

10. Μωσῆς, Ἰίθπια Υνγ. 844. 20. ὁ ὄχλος: μάᾶ καὶ εἶπεν 21. ὁ Ἰησοῦς 
22. θαυμάζετε. 33 4ιὰ τοῦτο Μωσῆς 20. ὁ Χριστός: η ἀληθῶς 
29. ἐγὼ δὲ 9]. Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου . . μή: μήτι . : σηµεῖας αἀά 
τούτων 8. ὑπηρέτας Ρο Απο ἵνα ... οἱ φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
95. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ... μικρὸν χρόνον 3θ. οὗτος ὁ λόγος 
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τόν οὕπω γὰρ ἦν πνεῦμα, ὅτι ᾿]ησοῦς οὐδέπω ἑδοξάσθη. 390 Ἐκ 40 
οῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαχεες τῶν λόγων ἔλεγον Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 

1.1. ὁ προφήτης ' 43 ἄλλοι ὄλεγον Οὗτός ἐστι ὁ Χριστός" ἄλλοι 4! 
ἔλεγον Μὴ γὰρ ἐκ ες Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ὄρχεται; 42 οὐχ .. 

τες 69, 4. :Ἰθαφὴ εἶπεν ὅ ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος 4ανὶὃὸ καὶ ἀπὸ Ῥηθλοὲμ τῆς 
κμφς, ὅπον ἦν 4αυνίδ, ἔρχεται ὁ Χριστός; 44 σχίσμα οὖν ἐγένετο 4ὐ 

9ο. ἂν τῷ ὄχλφ δὲ αὐτόν' ἡΑσινὲο δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαν αὐτό», 44 
ἀλλ οὐδεὶς δβαλον ἐπ αὐσὰν τὰς χείρας. 

Ἠλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς εοὺς ἀρχιερεῖρ καὶ Φαρισαίους, 45 
καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι 4ιὰ εἰ οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 48 ἀπεκρί- 46 
Όησα» οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος, 47 ἀπε- ε7 
κρίθησαν αντοῖς οἱ Φαρισαῖοι Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθαε; 345 µή 18 
τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστεισεν εἷ αὐτὸν ᾗ ἐν τῶν Φαρισαίω»; 
49 ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γιάσκων τὸν νόμον ἐἑπάρατοί εἶσιν. 49 

1. 50λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτό», εἷς ὦν ὁξ 50 
νι 19, αὐτῶν δϊ Μὴ ὁ νόµος ἡμῶν κρίρει σὺ» ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκθύσῃ δἱ 

«πρῶτον παρ αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ὅ2 ἀποκρίθησαν καὶ εἶπαν 52 
αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἷ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι ἐκ 
εῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείροται. 

αγίευδ.. 

Αάυ]ίογβ. 

ΥΠ. 

Οµμτιβίυ! ἀθ ϱθ ἐθεβ. Ἑτιρδίτα απθτθέαν. Ύο6γς ΗΠὈθΓίθΒ, 
ο αἀάααί ἀἰαΡο] ρτορεηίθ8ι ΟἨτίθίας ΑὔὈγαμαπηο ΡΣΙΟΓ. 

13, 46. 13 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ ᾿]ησοῦς λέγων Εγώ εἰμι τὸ 19 κ 

30. πνεῦμα: αάά ἅγιον ... ὃὁ Ιησοῦς 40. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ... 
τὸν 1όγον 41. ἄλλοι Φθοππάῦπα: θά δέ 4. οὐχὶ ..« ἆ Χριστὸς ἔρχε- 
ται 45. ἐν τρ ὄχλῳ ἐγένετο 44. ἐπέβαλεν 40. οὕτως ἑλάλησεν ἄνθρω- 
πος ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος 47. ἀπεκρίθησαν οὖν 40. ἀλλ δ0. ὁ ἐλθωών: 
αἀά νυκτός 51. παρ αὐτοῦ πρότερον ὅλ. εἶπον ... προφ ἵτης ἐκ τῆς 
Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται δὸ. Καὶ ἐπορεύθη ἓ ἕκαστος ἐὲς τὸν οέχον αὐτοῦ. 

ΥΠΙ. 1. Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύδη εἰς τὸ ἄρος τῶν ἑλαιῶ». 3. Ὄρθρφου δὲ1 2 
πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ 1αὸς ἤθχετα πρὸς αὐτόν" κοιὸ 
καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 3. “4γουσι δὲ 
πρὸς αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ κατειλημμένη»᾿ κοιέ στήσαντες αὐτὴν ἐν 
μέσφ, 4. «4έγουσιν αὐτῷ' 4ιδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατειλήφδη έπαυ- 

616Υ 10, τοφώρῳ μοιχειομένη 

τας λιθοβολεῖσθαν᾿ σὺ οὖν τὰ λέγεις; 

οἑ γραμματεῖς͵ καὶ οἱ φαρισαῖοι μα] 

4 
δ. Ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαί- ὅ 

6. Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες 6 
αὐτόν, ἕνα ἔχωσι κοτηγορεῖν αὐτοῦ. ἆ δὲ 1ησοῦς κάτω χύψας, τρ δακτύλῳ 
ἔγραφεν εἰς τὴν 7Η. 7. “Ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνακύψας εἶπε Ἱ 
πρὸς αὐτούς' Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν, πρῶτος τὸν λίθον ἐπ αὐτῇ βαλέτω. 
δ. Καὶ πάλιν κάτω κύψας, ἔγραφεν εἷς τὴν γῆν. 9. οἱ δέ, ἀκούσαντες δ 9 
καὲ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἲς καθ’ εδ, ἀρξάμενου 
ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων ' καὶ κατελείφθη μόνος ὁ ̓ ησοῦς, 
καὶ ἡ γυνη ἐν µέσῳ ἑστῶσα. 10. Ανακύψας δὲ ὁ Ἴησοῦς, καὸ µηδένα 10 
Θεασάμενος πλήν τῆς γυναικός, εἶπεν αὐτῇ. Ἡ γυνή ποῦ εἶσιν ὀκεῖνου 
οἱ κατήγοροἑ σου; οὗδείς σε κατέκρινεν; 
είπε δὲ αὐτῇ ὁ Ἱησοῖς: Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρύγω. πορεύον, καὶ μηκέτι 
ἁμάρτανε. 192. ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε 

14. Ἡ δὲ εἶπεν" Οὐδείς, κύριε. 14 

113 
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φώς τοῦ κόσμου ὁ ἀκολονθῶν μο οὐὗ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
18 σκοτίχ, ἀλλ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. {3 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ φΦαρν- 

σαῖοι Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς' ᾗ μαρτυρία σον οὐκ ἔστιν 
14 ἀληθής. 14 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Κάἄν ἐγὼ µαρ- 

τυρῶ περὶ ἁμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ᾗ μαρτυρία µου, ὅτι οἶδα πό- 
θον ᾖλθον καὶ ποῦ ὑπάγω' ἡμαῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι 

16 ῇ ποῦ ὑπάγω. 16 ὑμεῖᾳ κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὼ οῦ αρύνω τι 1. 
16 οὐδένα. 16 καὶ ἑὰν κρύω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσι ἡ ἐμὴ ὀληθινή ἐστι, 
17 ὅτι μόνος οὖκ εὐω, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πόμψας με πατήρ. 17 καὶ α, α.. 

ἓν σφ νόμφ δὲ εῷ ὑμετέρφ γέ]ραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ᾗ μαρ- ως 
18 τυρία ἀληθήο ἐστι. 1δὲ ἐγώ εἶμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ὁμαντοῦ, καὶ 
19 μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ. 19 ἔλεγον οὖν αὐτῷ 

Ποῦ ἔστιν ὁ πατήρ σου; ἀπεκρίθη ησοῦς Οὔτε ἐμὸ οἴδατο 1ᾳ, Τ. 9. 
οὔτε τὸν πατέρα μου ᾿ δἱ ἐμὲ ᾖδειτε, καὶ τὸν πατέρα µου ἂν 

26 ὔδειτα, 20 χαῦτα {ὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακέφ διδά- 
σκων ὃν τῷ ἱερῷ. καὶ οὐδείς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω ἐληλύθει τ, οο. 
ᾗ ὥρα αὐτοῦ. 

21 Εἶπεν οὖν πᾶλιν αὐτοῖς ᾿Εγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ µε, καὶ τ, 93 κε. 
ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε' ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ 

332 δύνασθε ἐλθεῖν. 323 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαν- 
23 τόν, ὅτι λέγει Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 35 καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖρ Ὑμες ἐν τῶν κάτω ἐστέ , ἐγὼ ολ τῶν ἄνω μέ" ος 
κ ἡὑμεῖ ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου 

34 τούτου. 34 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
ὑμῶν ἐὰν γὰρ μή πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς 

25 ἁμαρτίαις ὑμῶν. 35 ἔλεγον οὔν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ 
96 Ιηοοῦς Τὴν ἀρχὴν ὃ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν 

λαλεῖν καὶ αρίνοιν ἀλλ ὁ πέμψας με ἀληθής όστιν, κἀγὼ ἃ 
αι ήκουσα παρ αὐτοῦ, ταῦτα λαλώ εἰς τὸν κόσμο». 27 οὐκ ἔγνωσαν 
98 ὅτι εὺν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς  . 

το Όταν ὑψώσητα τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπον, τότε γρώσεσθε ὅτι ἐγώ 
εἶμι, καὶ ἀπ' ἐμαντοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ παθὼς ἐδίδαξέν µε ὁ 

20 πατήρ, ταῦτα λαλῶ. 39 καὶ ὁ πέµψας µε µετ ἐμοῦ ἐστίν' οὐκ 
ἀφῆκέν µε µόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 

30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίατευσαν εἰς αὐτόν. 
91 δἱ ὄλεγεν οὖν ὁ ̓ Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Τουδαίους 

ἜΕὰν ὑμεῖς µείνητε ἕν τῷ λόγφ τῷ ἐμφ, ἀληθῶς µαθηταί μού 
32 ἐστε, 32 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλενθερώσει 
33 ὑμᾶς. 95 ὠπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν Σπέρμα “4βραάμ ἐσμεν καὶ 

12. περιπατήσει 14. ἤ ποῦς «καὶ ποὺ ᾖ16. ἀληθινή: ἀληθής 19. ὁ 
ησοῦς ... Ίδειτε ἄν. 20. ἐλάλησεν ὁ ὁ Ἰησοῦς 21. αὐτοῖς: εάά ὁ Ἱη- 
σοῦς 23. ἔλεγεν: εἶπεν ... τούτου τοῦ κόσμου: τοῦ κόσμ. τούτου 25. 
καὶ εἶπεν ... ὅ τι: ὅτι 326. ᾖαλῶ: λέγω 36. ὁ πατήρ µου 329. µόνον 
ὁ πατήρ 3δ. πρὸς αὐτόν; αὐτῷ 
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οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν πώποτε πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενή- 
σεσθε; 34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς -4μῆν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δα 

λο816.. πᾶς ὁ ποινών τὴ ἁμαρτίαν δοῦλός έστω τῆς ἁμαρτίας . 3δὁ δὲ 55 

"αν ῥρθλος οὐ μόνοι ν 1 οὐκίᾳ δἰς τὸν αἰώνα"..ὁ υἱὸς µένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. ᾖδ ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἑλευθερώσῃ, ὅντως ἐλεύθεροι 36 
ἔσεσθα. Ὀ]οΐδα ὅτι σπέρµα "4βραάμ ἐστα ἀλλὰ ζητεῖτέ µε ἆπο- 37 
κταῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖ. 38 ἐγὼ ἆἅ ἑώρακα 38 
παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ᾽ καὶ ὑμεῖ οὖν ἃ ἠκούσατε παρὰ τοῦ 

πι», πατρὸς ποιεῖτα. 39 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ὁ πατῇρ ἡμῶν 99 
4βραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς ὁ ̓ ]ησοῦς Εἰ τέκνα τοῦ "4βραὰμ ἥτε, 

! τὰ ὄργα τοῦ "4βραὰμ ἐποιεῖτε. Α0νῦν δὲ ζητεῖτά µε ἀποκτεῖναι, 40 
| ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἤν ἤκπουσα παρὰ τοῦ 

' θεοῦ τοῦτο 4βραὰμ οὐκ ἐποίῃσεν. 4 ὑμεῖς ποιεῖτα τὰ ἔργα τοῦ 4 
| πατρὸς ὑμῶν», εἶπον αὐτῷ ἩΗμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγενγήµεθα, 
| ἕνα πατέρα ὄχομεν τὸν Θεόν. 32εἶπον αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Εἰ ὁ θεὸς 42 

πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ' ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον 
καὶ ἥπω" οὐδὲ γὰρ ἀπ ἐμαντοῦ ἐλήλνθα, ἀλλ ἐκεῖνός µε ἀπέ- 
στειλε». 45 διὰ τί τὴν λαλιὰρ τὴν ἐμὴν οὗ γινώσκετε; ὅτι οὗ 49 

| 1134, δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὺν ἐμόν. Εὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ 44 
διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. 
ἐκεῖνος ἀνθρωποπτόνος ἦν ἀπ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ 
ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἓν αὐτφ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῖῦδος, 

| ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι Ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 4 ἐγὼ 4ὔ 
δὲ ὅτι τὴν ἀλήθαιαν λέγω, οὐ πιστεύετό µοι. 39 σίο ἐξ ὑμῶν 46 

Γαπ8 5 ἐλέγχι µε περὶ ἁμαρτίαρ δὲ ἀλήθειαν λόγω, διὰ τί ὑμεῖο οὐ 

| Ά,Π, πιστεύετό µοι; 37 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει ' 47 
΄απμε, διὰ σοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούστε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀστά. 3489 ἆπε- 18 
Ὁ Ἀρίθησαν οἱ ᾿Ιονδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ καλώς λέγομεν ἡμεῖς 
αμ. ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιµόνιον ὄχειο; 39 ἀπεκρέθη ᾿]ησοῦς 49 
| Ἐγὼ δαιµόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ εὺν πατέρα µου, καὶ ὑμεῖς 

ἀτιμάζατέ µε. ὄὅ0 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν µου ἔστιν ὁ ζητῶν 50 
καὶ κρύα», 51 ἁμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον 5 

, τηρήση, θάνατον οὐ μῆ Θεωρήσῃ δίς τὸν αἰῶνα. ᾖὃλ εἶπον αὐτῷ 52 
οἱ Ιουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιµόνιον ἔχει. ᾽4βραὰμ ἀπέ- 
θανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λάγεις ἘἜάν τις τὸν (λόγον μου 

1, τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου δἰς τὸν αἰῶνα”.8 μὴ σὺ μείζων 65 
εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν βραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται 

ἀπέθανον  τία σεαυτὸν. ποιεῖο; ὃχ ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς Εὰν ἐγὼ 54 
δοξάσω ἐμαυτό», ἡ δόξα µου οὐδέν ἐστιν" ἔστιν ὁ πατήρ µου ὁ 

| 08. ἅ πίσαπιαπθ: ὅ Ρΐ.... τῷ πατρί μου.» » Ἠκούσατε παρὰ τοῦ πα- 
| τούς! ἑωράκατε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν 39. εἶπον... ἐποιεῖτε ἄν 41. εὖπον 

| οὖν 42, εἶπεν οὖν αὐτοῖς 44. ἐκ πατρός 46. εἰ δὲ ἀλήθειαν 4δ. ἀπε- 
| κρἰθησαν οὖν οἱ .. «αἶπον 61. τὸν λόγον τὸν ἐμόν ὕδ. εἶπον οὖν «. 
| γεύσεται δᾷ. σεαντὺν σύ 

| 
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Ρῦ δοξαζων µδ, ὃν ὑμεῖρ Λέγετο ὅτι δεὺς ἡμῶν ἐστίν, ὅδ καὶ οὐκ 
ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐὰν εὔπω ὅτι οὐκ οἶδα 
αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης ' ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν 

δ0 λόγον αὐτοῦ τηρώῶ. ᾖὅδ4βραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠ]αλλιάσατο ὕα 
51 ίδῃ τὴν ἡμέραν τὴν. ἐμήν, καὶ εἶδεν καὶ χάρη. 67 εἶπον οὖν οἱ στὸ 

Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν Πδντήκοντα ἔτη οὕπω ὄχεις καὶ βραὰμ 
«9δ ἑώρακας; ὅδ εἶπεν αὐτοῖς ᾿ησοῦς μὴ» ἁμὴν λέχω ὑμῖν, πρὶν 
59 4βραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰ. ὅδ ᾖραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ ιο, ας. 

αὐτόν ' ᾿Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 

ΓΣ. 
0ᾳαθοῖρθοηυς βαΏΏδίο ββηαἰαβ. ἙῬλασίββθοτατα πιαΙσηα ἆθ ΕΒπβοπΒ 

ἠαάϊοϊα. Βαπαά Ῥτο[θεεῖο οἱ Πάθβ; ΕΠαΓίθαθοΓυπη 68θ01(88. 

12 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ Ἰενετῆς. 3καὶ 
3 , 5 4 « Ν 7 ” [ο ε / ϕ ο 

ἠρωτησαν αὐτὸ» οἱ µαθηται αυτοῦ λέγοντες Ῥαββί, τίς ήμαρτο», 
3 οὗτος ἢ οἱ γονεῖρ αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ὃ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 

” Έ φ 9’ ε » 2 ” 34432 ο κ. ν 
Ούτε ούτος μαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὤλλ ενα φανἐρωύθῇ τὰ 

4 ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέµ- 
φαντός µε ἕως ἡμέρα ἑστώ ὄρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 

ὅ ἐργάζεσθαι. . ὅ ὅταν ἐν τῷ κὀσμφ ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμον. 9, 1. 
δταῦτα εἰπὼν ὄπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ τοῦ πεύσμα- 

Ἱ τος, καὶ ἐπέχρισεν αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, Ἰ καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθρα» τοῦ Σιλωάμ, ὃ "Χει 3, 
« ΄ 1 ή . 52 " α 

ἑρμήηνεύεται ἀπεσταλμέγρος. ἀπῆλθεν οὖν και ἐνίφατο, και ἠλδεν 

6 βλέπων. δ.Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερο», 
ὅτι προσαίτης ἦν, ἔλεγον Οὐχ οὗτόρ ἐσειν ὁ καθήµενος καὶ 

Φ προσαιτῶν; Ὁ ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί, ἀλλ’ 
. ο 3 - 3 . 3 ” ἔλ σ 3 , ’ 2 10 Φ] Ί 

10 ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ οἷμι. 190 ἔλετον οὖν 
41 αὐτῷ Πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμού; 13 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος 
-“4νθρωπος λεγόμενος ᾿]ησοῦς πηλὺν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν µου 
τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν µοι ὅτι ὕπαγε εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ 

19 ρήψαι, ἀπελθών οὖν νιψάμενος ἀνέβλεψα. (2 εἶπαν αὐτῷ ΙΠοῦ 
ἔστιν ἐκεῖνος; λέγει Οὐκ οἶδα. 

13 "4γουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τὸν ποτὸ τυφλό». 
18 14 ἦν δὲ σάββατον ἐν ᾗ ἡμέρα τὸν πηλὸν ἐποίῃσεν ὁ ἰ]ησοῦς καὶ 
15 ἀνέφξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 15 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ 

οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖρ Πηλὸν ἐπέθηκέν 

ο 

δ4. δοξάξω ... ἡμῶν: ὑμῶν 56. ἀλλ ὅδ. ὁ ]ησοῦς Όθ. αἀάἁ ἵπ ᾖπθ 
διε2θὼν διὰ μέσου αὐτῶν καὶ παρῆγεν οὕτως. 

ΙΧ. 9. ὁ Ιησοῦς ϐ. οπι αὐτοῦ ... ὀφθα]μούς: θά «τοῦ τυφλοῦ 
8. προσαύτης: τυφλός 9. ἄλλοι ἔλεγον Οὐχέ, ἀλλ: ἄλλοι δὲ. Ὅτι 10. 
οπι οὔν βθοππάσπε... ἀνεῴχθησα». ε.» σου: ς9 (Ώ0Ἠ ςϱ) σοι 11. ἀπε- 
κρίθη ἐκεῖνος, 84 ἆ καὶ εἶπεν . .. οπὰ ὅτε .. Ἰ εἷς τὴν κολυμβή δαν τοῦ Σι- 
λωάμ ... ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάµενος 9. εἶπον οὖν 4. ἐν ᾗ ῇ ἡμέρᾳ: ὅτε 



Γε Τ, 16. 

1, 13. 

13, 43. 
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µου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ Φιψάμην κδὶ βλέπω. 16 ἤλεγον οὖν 16 
ἐκ τῶν Φαρισαίων τυές Οὐν ἔότιν οὗτος παρὰ θεὀῦ ὁ ἄνθρωπος, 
ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος 
ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σηµεῖα ποιεῖ; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. 
17 λέγουσιν τῷ τυφλῷ πάλυ Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτί ᾖνοιξόν 17 
σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅ ὅτι προφήτης ἐστίν. 185 οὐκ ἐπῖ- 18 
στευσαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὔτι ὖν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν, 
ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, ἵ9 καὶ 19 
ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς 
λέγχοτε ὅτι τυφλὸς ἐγθρνήθη; πῶς οὖν βλέπει ἄρει; 320 ἀπεκρίθη- 20 
σαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπαν Οἴδαμον ὅτι οὗτός ἐστι ὁ υἱὸς 
ε :σ 4 3 , . νλ| “ 4 ” ρ ) 4 9| 
ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγενηθη' “πώς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἱδαμε», 
ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν' αὐτὸν . 
ἐρωτήσατε, αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸς περὶ αὐτοῦ λαλήσει. 22ταῦτα 22 
εἶπον οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ιουδαίους ἤδη γὰρ 
συγετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα ἐάν τι ἀὐτὸν ὁμολογήσῃ «Χριστύν, 
ἀποσυνάγωγος Ίένηται,. 35 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι 29 
ε ιό 3 3) 39 ” 4 2 ’ 4 4 4 4 

ἡλικίαν ἔχδι, αυτον ἐρωτήσατοα. Εφωώνησαρ οὖν τὸν ἀνθρωπον 2 
9 / 4 Ύ / 4 ». 3 ῥ - ” 
ἔκ δευτέρου, ὃς ἦν τυφλός, καὶ εἶπαν αὐτῷ 4{ὸς δόξαν τῷ θεῷ' 
ε - ” σ ς 4 4 « ῤ 3 5 ἡμεῖς οἴδαμαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστι». ἄπε- 2ὔ 

ς Ύ 9...» »ε , 3 . 4 μιά 
κριθῃ οὖν ἐκεῖνος Ει αμαρτωλόος ἐστιν οὐκ οἶδα. ἓν οἶδα, τι 
τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 36 εἶπον οὖν αὐτῷ Τί ἐποίησέν σοι; πῶς 26 
ᾖνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 37 ἀποκρίθη αὐτοῖς Εἴπον ὑμῦ ἤδη 27 
καὶ οὐκ ἠκούσατε ᾿ τί πᾶλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε 
αὐτοῦ μαθηταὶ Ἰονέσθαι; : 28 ἑλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον «Σὺ µα- 28 

θητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωνσέως ἐσμὲν µαθησαί ' 35 ἡμεῖς 29 
” σ ” 6 ῤ ” Δ 2 3 βν 

οιδαµεν ὅτι Μωνσεῖ λελάληκεν ὁ θεὸς, τοῦτον. δὲ οὐκ οἴδαμεν πο- 
θε» ἐστώ. δ0ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἐν ταύτῳφ γὰρ 80 
θαυμαστό» ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστώ, καὶ ἀνέφξέν 
μου τοὺς ὀφθαλμούς. δὲ οἴδαμεν ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκδί 
ἀκούσι, ἆλλ ἐάν τις Φεοσεβὴς ᾖ ῆ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τού- 
του ἀκούει. ὅ2 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ότι ᾖνοιξόν τις ὀφθαλ- 3 

μοὺς τυφλοῦ 5γ2νημένου" δδ ϱἐ μὴ ἷν οὗτος παρὰ θεοῦ, οὐκ ἠδύ- 3δ 
νατο ποιεῖν οὐδέν. 58 "ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἐν ἁμαρτίαις δ4 
σὺ ἐγεννήθης ὄλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; καὶ ἐξέβᾳλον αὐτὸν ἔξαι. 

Ἔκουσεν ὁ ̓ ]ησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν 8ῦ 
εἶπεν αὐτῷ «Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ; ὃδ ἀπεκρίθη 36 
ἐκεῖνος καὶ εἶπεν Καὶ τίς ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; 

1ὔ. ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς µου 16. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ 
Φεοῦ 1δ. τυφλὸς ἦν 19. ἄρτι βλέπει 320. ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς κ... 
1ἶπον 2Ι. αὐτὸν ἐρωτήσατε Ρορὲ ἔχει Ῥου 2ὃ, εἶπον 4. ἐν δευτέρου 
τὸν ἄνθρωπον ... εἶπον 25. ἐκεῖνος: αάᾶ καὶ εἶπεν 396. εἶπον δὲ αὐτῷ 

πάλυν 38. ἐλοιδόρησαν οὖν ... εἶ μαδητῆς ἐκείνου 29. Μωσῃ 30. Ἐν 
γὰρ τούτρ 84. οἴδαμεν δέ 34. εἶπον 9θ. Καὶ τίς; οπι καὶ 
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37 37 εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ ὁ λαλῶν μετὰ 
36 σοῦ ἐκεῖρός ἐστιν. δ8ό δὲ ἔφη Πιστεύω, κύρια καὶ προσεκύνησο» 
39 αὐτῷ. , 59 καὶ εἶπεν ὁ ̓ Ιησοῦς Εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσµο» τοῦ- 

τον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλάποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλάποντας τυφλοῖ 

10 γόνωνται. 40 Ἠκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ἑαῦτα οἱ µε αὐτοῦ 
44 ὄντορ, καὶ εἶπον αὐτῷ Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί έσμεν ; 44 εἶπεν αὐτοῖς 

ὁ Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν' νῦν δὲ λέγετα 
ὅτι βλέπομεν ' ἡ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

Χ. 

Οµιεείαφ ρδείου θἳ πια οτσῖαπις {ωτος οἱ Ιαίτοπθϐ; ρτοχ πας. Ὠϊ6- 
εἰάΐστη ἆθ ΟἨσῖρίο. Ταρὶάβιο «αβοθρίι. Ἀοπιθη ἤΠοσαπα Ὀθ]. ομαι- 

πθς Ὀδρδδία (ερ. 

Ι μὴ ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενο διὰ τῆς θύρας εἰς 
τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνς 
κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής' 2ὸ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας 

3 ποιµήν ἐστιν τῶν προβάτων. ὃ τούτῳ ὁ θυρωρὸς ὠνοίγει, καὶ τὰ 
πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ 

4 κατ ὄνομα καὶ ἑξάγει αὐτά. 4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμ- 
προσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι 

ὅ οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὃ ἀλλοτρίφ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσι», 
ἀλλὰ φεύξονται ἀπ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴ» 

6 φωνή». ὃ Ταύτην τὴν παροιµίαν εἶπον αὐτοῖς ὁ ̓ }ησοῦς  ἐκεῖνοι 
Ἰ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τία ἦν ἅ ἐλάλει αὐτοῖς. Ἰ εἶπεν οὖν πάλιν ὁ 

Ἰησοῦς ᾽4μὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐγώ εὖι ᾗ θύρα τῶν προβάτων». 
8 ὃ πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶν καὶ λησταί. ἀλλ 
Φ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ὁ ἐγῶ εἶμι ἡ θύρα. δὲ ἐμοῦ 

ἑάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσοται καὶ ἐξελεύσεται καὶ 
10ομὴ» εὐὑρήσει. {0 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ 

θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ' ἐγὼ ᾖλθον ἕνα ζωὴν ὄχωσι καὶ περισσὸν 
41 ἔχωσιν. 1 ἐγώ εἰἶμι ὁ ποιµῆ» ὁ καλός. ὁ ποιµήν ὁ καλὸς τὴ» 
19 ψυχή» αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων ' {3 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ 

οὐκ ὦν ποιµήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θθωροῖ τὺν λύκο» 
ὀρχόμονο» καὶ ἀφίῃσιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκος ἄρ- 

43 πάζαι αὐτὰ καὶ σκορπίζει’ 15 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μᾶλει 
(44 αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ 

κ 4ὔ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσιν μὲ τὰ ἐμά, 15 καθὼς γινώσκδι κει α.,ατ. 
μα ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴ» ψυχή» µου τίθηµι 

10 ὑπὲρ τῶν προβώτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἆ οὐκ ἔστιν ἐκ 

ι 

37. εἶπε δὲ 40. Καὶ ἤκονσαν... ὄντες με αὐτοῦ 4. ἤ οὖν ἁμαρτία 
Χ. ὃ. φωνεῖ; καλεξ 4. καὶ ὅταν .ε.. πάντα: πρόβατα δ. ἀκολου- 

Φήσωσι» 7. πάλιν; αἀά αὐτοῖς ... ὅτι ἐγώ 68. πρὸ ἐμοῦ ἦλθον 12. ἴστι, 
εὐσίν ... σκορπίδει; θὰ τὰ πρόβατα 19. ὅτι, Ρίβ8πι ὁ δὲ ρμσθωτὸς 
φεύγει 14. γινώσκουσιν μὲ τὰ ἐμά: γυνώφκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν 



----------ασαν-----ετ- 

- 
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τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα δεῖ µε ἀγαγεῖ, καὶ τῆς φωνῆς µον 
ἀκούσουσι», καὶ. Ἰονήσθται μία ποίµνη, εἷς ποιµή». 17 διὰ τοῦτό 17 
με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ, ὅτι ὀγὼ τίθημι τὴ» ψυχήν μον, ὕνα πάλιν 
λάβω αὐτήν. Ι8ρὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ ὁμοῦ, ἀλλ ἐγὼ τίθηµι 18 
αὐτὴν ἀπ ἐμαντοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτή», καὶ ἐξουσίαν ὄχω 
πάλιν λαβεῖν αὐτήν' ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πα- 

πε. τρὀς µου. 19 Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖρ Ιουδαίοις διὰ τοὺς 19 
λόγους τούτους. 20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν «{αιμόνιον ὄχει καὶ 20 

13. μαίνεται τί αὐτοῦ ἀκούετε; 3ἱ ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ ῥήματα 24 
νε, οὖν ἔστιν δαιμονιζομµένου' μῇ δαιµόνιον δύναται τυφλῶ» ὀφθαλ- 

μοὺς ἀνοῖξαι; 
Ἐγόνοτο δὲ τὰ ἐγκαβια Γι τοῖρ Ἱπροσολόμοις) χειμὼν ᾗν 22 

1 καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ὃν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶνος. 29 
34 ἠχύχλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἔως πότελέ 
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παῤῥησίᾳα. 

ε. 3ὔ ἀπεοκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὗ πιστεύετε τὰ 25 
ἔργα ἆ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός µου, ταῦτα μαρτυρεῖ 

ε.α. περὶ ἐμοῦ. 36 ἀλλὰ ὑμεῖ οὐ πιστεύετε, οὐ γάρ ἐστα ἐκ τῶν 26 
131. προβάτων τῶν ὁμῶ», καθὼς εἶπον ὑμῖν. 17 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ 2 

τῇο φωνής μου ἀπούει κἀγὼ γιώσχω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν 
μοι, 35 κἀγὼ ζωήν. αὐόνιον δίδωµι αὐτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται 28 
εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τι αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός µου. 
19 ὁ πατήρ µου, ὃς δέδωκέν µοι, πάντων μείζων ἑστίν, καὶ οὐδεῖς 29 
δύναται ἁρπάζει» ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πα- 80 κ 
τὴρ ἕν ἐσμεν. δΙ Ἐβάστασαν οὖν πάλυι λίθους οἱ ἸΙουδαῖοι ἵνα 81 
λιθάσωσιν αὐτόν. 3} ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς Πολλὰ καλὰ 8 
ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός" διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον µε λι- 
θάξετε; 55 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου οὗ 33 
λιθάζοµέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφηµίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν 
ποιες σεαυτὸν Θεόν. ὃ3 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς. Οὐι ἔστυ δὲ 

Φναλς, γεγραμµένον ἐν τῷ όμφ ὑμῶν ὅτι ὀγὼ εἶπα Θεοί ἐστε; ὃδ εἰδῦ 
ἐχείνους εἶπεν Φεούς,. πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὗ 
δύναται λυθῆναι ᾗ γραφή" 36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν 36 
δὲ τὸν κόσμο», ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον Υἱὸὺς τοῦ 
θεοῦ εἰμέ; ὂὃτ αἱ οὗ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός µου, μὴ πιστεύετέ 5Ί 
μοι 38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοι πιστεύ- 38 
σατε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ κ 

τ9, πατρί. ὃ8 Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι' καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς 39 
χειρὸς αὐτῶν. 

Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ ἸΙορδάνου εἰς τὸν τόπο» ὅπου 40. 

16. µε δεῖ 11. ὁ πατήρ µε 19. Σχίσμα οὖν 91. ἀνούγενν 99. καὸ χει» 

ρών 329. τοῦ ἤ Σολομῶντος 20. αλλ 29. μείζων πάντων ἐστὲ... πατρός 
µου 3. πατρός μου... λιθάζετέ µε 39. οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες 4. ολ. 
ὅτι ὧδ. γυνώσκητες πιστεύσητε ... τῷ πατρἰ: αὐτῷ 39. πάλιν αὐτόν 
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14 ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζα», καὶ ὄμεινεν ἐκεῖ. 44 καὶ πολλοί 
ᾖλθον πρὸς αὐτὺν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίῃσεν 

42 οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης ποοὶ εούταν ἀληθῆ ᾖ». 43 καὶ 
ἐπίστευσαν πολλοὶ δὖς αὐτὸν ἐκεῖ. 

ΧΙ. 

1 Αζ τας. 0Α]δρμαο οοπείΠατη ἆθ ππο Ρτο ππα]ής οσο ἆθηάο,. Ομτὶβά 
Βεοθβεῖο. . 

Ὃ ο ----ᾱ--. 

τ. 

! Ἐν δέ τις ἀσθενῶν, «4άζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κὠμήῆς 1ο 19,18 
9 Μαρίας καὶ ἸΜάρθας τῇς ἀδελφῆς αὐτῆς. 3 ᾖν δὲ Μαρία ἡ 

ἀλείψασα τὸν κύριον μύρφ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς 
3 θριξὶν αὐτῆς, ᾗς ὁ ἀδελφὸς .4άζαρος ἠσθένει. δ ἀπέστειλαν οὖν 

αἱ ἀδελφαὶ πρὸρ αὐτὸν λέγουσαι Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ. 
ὁ 4 ἀκούσαρ δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 4ὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς 

θάνατον ἆλλ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἕνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ δι αὐτῆς. ὅὃ ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦρ τὴν ἸΜάρθαν καὶ τὴν 
ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν «4άζαρον. ὃ ὧς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, 
τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας Ἴἔπειτα μετὰ τοῦτο 
λέγει τοῖ μαθηταῖς “ἄγωμεν εἰς τὴν Ιουδαίαν πάλι. Θλέγουσιν 
αὐτῷ οἱ µαθηταί Ῥαββί, ϱῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 

ϱ -ἳ ο οι 

Φ καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; .Ὁ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς Οὐχὶ δώδεκα ὧραύ 
είσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τι περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρα, αὐ προσκόπτει, 

10 ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ 
14 ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστι ἐν αὐτῷ. 14 ταῦτα 

εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς «4άζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοί- 
12 µηται ἀλλὰ πορεύοµα: ἵνα ἐξυπνίω αὐτόν. 12εἶπον οὔν αὐτῷ 
19 Κύριε, εἰ πεκοίµηται, σωθήσεται. {5 εἰρήκει δὲ ὁ ᾿]ησοῦς περὶ 

τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ ες κοιµήσεως 
14 τοῦ ὕπνου λέγε. 14 τύτα οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς παῤῥησίᾳ 
16 4άζαρος ἀπέθανα», 15 καὶ χαίρω δὲ ἡμᾶς, ὅα πιστεύσητε, ὅτε 
16 οὐκ ἥμη» ἐκεῖ. ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 196 εἶπεν οὖν Θωμᾶς 

ὁ λεγόμενος 4ίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς «4γωμεν καὶ ἡμεῖ ὕα 
ἀποθάνωμεν μες αὐτοῦ. 

17 Ἐλθών οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τάσσαρας ἡμέρας ἔχοντα 
4β ἐν τῷ µνηµείφ. Ι8δήν δὲ ᾗ Βηθανία ἀγὸς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς 
49 ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε. 19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλν- 

θεισαν πρὸς τὰς περὶ Μάρθα» καὶ Μαριάμ, ἵνα παραμυθήσων- 
20 ται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσαν ὅτι 

Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκφ ἐκαθέ- 
21 ζετο. 34 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα αρὸς τὸν ἸἸησοῦν Κύριε, εἰ ᾖς ὧδε, 

43. ἐκεῖ εἰς αὐτόν 
ΧΙ. 9. ὁ Ἰησοῦς. .«εἶσιν ὥραι 12. αὐτῷ; οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 15. 

ἀκλὲ 1]. ἡμέρας ἤδη 19. πολλοὶ δέ: καὶ πολλοὶ... Μαρίαν.. . ἀδελφοῦ 
αὐτῶν 20. ὁ ᾿Ιησοῦς 

18, 9. 

10, 31. 



σσ 
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1, 3, οὐκ ἄν ὁ ἀδελφός µου ἐτεθνήναι. 33 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδά ὅτι ὅσα 23 

., 51. 

ε., 

Λ, 11. 

ἂν αἀήσῃ τὸν Θοόν, δώσει σοι ὁ Θεός, 35 λέγει αὐτῇ ὁ ἸΙησοῦς 25 
4ναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 33 λέγει αὐτῷ ή ἸΜάρθα Οἶδα ὅτι 34 
ἀναστήσεται. ἐν τῇ ἀνασιάσει ἐν τῇ ἐσχάτι ἡμέρᾳ. 35 εἶπεν αὐτῇ 25 
ὁ Ιησοῦς Εγώ εἰμι ᾗ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή" ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ 
κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 36 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἷ ἐμὲ 26 
οὐ μὴ ἀποθάνῃ εὖ εὐν αἰῶνα" πιστεύει τοῦτο; 31λέγει αὐτῷ 21 
Ναί κύριε ἐγὼ πεπίστενκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ 
ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 2 καὶ τοῦτο εὐχοῦσα ἀπῇλθεν καὶ 28 
ἐφώνησον Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἐποῦσα Ὁ διδάσκα- 
λος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε. 29 ἀκείνη ὡς ἤκουσον, ἐγείρεται ταχὺ 29 
καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόρ' δ0 οὕπω δὲ ἐληλύθει ὁ ᾿]ησοῦς εὖ τὴν 30 
κώμη», ἀλλ ᾖᾗν ἓν τφ τύπφ ὅπου ὑπήντησον αὐτῷ ᾗ Μάρθα. 
84 οἱ οὖν ᾿λονδαῖοι οἱ ὄντες μεί᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παρα- 8ί 
μυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντας τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ 
ἐξῆήλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἶς τὸ μνημεῖον 
να κλαύσῃ ἐκεῖ. ὃλή οὖν Μαριὰμ ὥς ᾖλθεν ὅπου ἦν ᾿]ησοῦς, 83 
ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ εἰρ τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κύριε, , 
εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν µον ἀπέθανεν ὁ ἀδελφόρ. 35 ]ησοῦς οὔν ὡς 35 
εἶδεν αὐτὴν κλαίονσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ιουδαίους 
κλαίοντας, ὀνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, ὃ4 καὶ 8 
εἶπεν Γοῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσι» αὐτῷ Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. 
ὃδ ἐδάκρυσεν ὁ ησοῦς. δ6 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿]ουδαῖοι "δε πῶς 36 36 
ἀφέλοι αὐτόν. ὃ7 τινὲρ δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον Οὓὐκ ἠδύνατο οὗτος ὁ 37 
ἀνοίδας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ 
ἀποθάνῃ; 38 ᾿]ησοῦς οὖν παᾶλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται 38 
εἰς τὸ μνημεῖον᾿ ἦν δὲ σπήλαιο», καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 
59 λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς 4ρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ ὃ9 
τοτελευτηκότος Μάρθα Κύριε, ἤδη ὅδαι' τεταρταῖος γάρ ἐστι». 
40 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ τὴν 40 
δύξαν τοῦ Θεοῦ; 4“! ἦραν οὖν τὸν λίθον᾽ ὁ δὲ Ἰησοῦς ἴρεν τοὺς 41 
ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν Πάτερ, εὐχαριστώ σοι ὅτι ἤκουσάς 
µου. 35έ ' ἐγὼ δὲ {δειν ὅτι πάντοτε μον ἀκούοιρ ἀλλὰ διὰ "τὸν 42 
ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσι» ὅτι σὺ µε ἀπέστει- 
Ία6. “9 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν «4άζαρθ, 43 
δεῦρο ἔξω. 44 ἐξγλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεµένος τοὺς πόδας καὶ τὰς 14 
χεῖρας κειρίαις, μαὶ ἡ, ὄψις αὐτοῦ σουδαρίφ περιεδέδετο. λέγει 
Ἰησοῦς αὐτοῖς 4ὐσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν. 

Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων, οἱ ὀλθόντε πρὸς τὴν 45 

21. ὁ ἀδελφύς µου οὐκ ἄν 24. οπι ἡ ᾖ28. τοῦτος ταῦτα ... Μαρίαν 
8]. Μαρίαν 32. Μαρία ... ὁ Ἰησοῦς «5. ἔπεσεν εἷς τοὺς πόδας αὐ-- 
τοῦ... ἀπέθωνέ µου 99. τετελευτηκότος: τεθνηκότος 40. ὄψε 41. 
1θον, οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείµενος 44. καὶ ἐξὴλθεν ... ὁ ̓ Γησοῦς αὐτοῖς. .. 
πι αὐτόν βθουπάσσι 
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46 Μαριὰμ καὶ θεασάµενοι ἆ ἐποίησεν, ἀπίδτενσαν εὖ αὐτόν 4δτι- 

νὲρ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπον αὖ- 
τοῖς ἃ ἐποίσε» ᾿]ησοῦς. 

αἸ υνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριο», καὶ 
ἄλεγον Τί ποιοῦμον, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ποιαῖ σηµεία; 

38 48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσουσιν δἱς αὐτόν, καὶ 
ἑλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσι ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ 

49 ἔθνος. 39 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὤν τοῦ ἐνιαυ- 
τοῦ ὀκδίου, εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, δθ οὐδὲ 

60 λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῶ ἕνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ 
δΊ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνορυ ἀπόληται. δἳ τοῦτο δὲ ἀφ' 

ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὤν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείου ἔπρο- 
φήτευσεν ὅτι ἤμελλεν ᾿]ησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ὄθνους, 

62 ὕΣ καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους µόνο», ἆλλ ἕνα μαὶ τὰ τέκνα τοῦ 
63 Θεοῦ τὰ διεσκορπισµένα συναγάγῃ εἰς ἕὄν. ὅδ ἀπ ἐκείης οὖν τῆς 

ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσι αὐτόν. 
δ4 ᾿Ιησοῦς οὖν οὐκέτι παῤῥησίᾳ ποριαπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, 
.. ἀλλὰ ἀπῇλθον ἐκεῖθδεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τής ἐρήμον, εἰς 
᾿Ἐφραὶμ λεγοµένη» πόλιν κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν μαθητῶ». 
δᾳ δὅ ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοί ας 

Ἱεροσόλυμα ἐκ τῇς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα ἀγνίσωσιν ἑαν- 
δ6 τούς. ὅ6θ ἐζήτουν οὖν τὸν ᾿]ησοῦν καὶ ἔλεγον μετ ἀλλήλων ἐν τῷ 

ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰ εὖ» ἑορτήν; 
57 ὅ7 δεδώκεισαν δὲ οἱ ἀρχμρεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν 

τις γνῷ ποῦ ἔστι µηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

ΧΙ. 

Ομβίας Α Ματία απρίίας,. Ιαζατὶ {Ἀπιβ. ἸΙηρτθβεῖο ουπι ονβη(ίαπα 
οοπϊζαυ. (γθθοὶ ὧθεαπι νιθυατῖ; ΠΙΟΣΒ ρτβηὶς Υοχ ἆ9 οοθίἰο; Μοββῖιθ 

Ὡηοτίέατις. 9 οοπυπιβοίι ο μάβθοταπι. Ἐορ ΟμσὶεΏ τοῬ οί, 

μὸ» Ὁ οὖν ]ησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ᾖλθεν εἰς Βηθα- 

16, 14. 

19, 16. 

9 νίαν, ὅπου ἦν «4άζαρος, ὃν ἤγειρε» ἐκ νεκρῶν ὁ ᾿]ησοῦς. 32 ἐπούῃ- πι, κ. 
σαν. οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ Μάρθα διηκόνθι, ὁ δὲ «4άζαρος ιειο, «ο 

3 εοἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακδιμένων σὺν αὐτῷ, ὃδηῇ οὖν Μαρία λαβοῦσα μιας, 
λίραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίµον ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Μεις, 
Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξῖν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἡᾗ δὰ ας ας 

4 οἰκία ὁπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λόγοι δὲ ὁ Ἱσκαριώ- 
της εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι 

ἀδ. Μαρίαν ... ἐποίησεν ὁ ̓ Ιησοῦς Αθ. ὁ Ιησοῦς ἀ4Π. σημεῖα ποιεῖ 
Αδ. οὕτω ᾖθ, διαλογίξεσθε δ]. προεφήτευσεν ... ἔμελλεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
4. Εφραίμ... μαθητῶν αὐτοῦ ϐ]. δεδ. δὲ καέ... ἐντολήν 

ΧΠ. 1, Κάζαρος ὁ τεθνηκώς ... Οἱ1 ὁ Ἴησοῦς 2. 0µι ἐκ... ἄνα- 
κειμένων σύν: συνανακειµένων 4. δὲ: οὖν ... ὁ Ἱσκαριώτης: Ιούδας 
Σίμωνος Ἱσκαριύτης, θ8419 Ροβί µαθητῶν αὐτοῦ Ρο 
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ὅ 4ιὰ τί τοῦτο τὸ µύρον οὖν ἐπράθη εριακοσίων δηγαρίων καὶ 
ἐδόθη πτωχοῖς; Ὁ εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν ϐ 
αὐτῷ, ἆλλ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλό- 
µενα ἑβάσταζον. Ἰ εἶπεν οὖν ὁ ̓ ]ησοῦς ᾽ἄφες αὐτήν, ἵνα εἰς εὖν Ί 
ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ µου τηρήσῃ αὐτό' δεοὺρ πτωχοὺς γὰρ ὃ 
πάντοτε ὄχετε μεθ' ἑαντῶ», ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετο. 

Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ϐ 
1. ᾖλθον οὐ διὰ εὺν ᾿Ιησοῦν µόνο», ἀλλ ἵνα καὶ τὸν .4άζαρον ἴδωσιν 
αἱ, νε. ὃν ᾖγειρεν ἐκ φεκρῶ». 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἕνα καὶ 10 

τὸν “{άζαρον ἀποκτείωσιν, 13 ὅτι πολλοὶ δὲ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν 11 
Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εὖς τὸν ᾿]ησοῦ». 

οι. 1π ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τήν ἑορτή», ἀκούσαν- 12 
ες) 19, με. τες ὅτι ἔρχεται ᾿]ησοῦς αἷς Ἱεροσόλυμα, 19 ἔλαβον τὰ βαῖα τῶν 19 

φοινίκων καὶ ἐξῆλθον. εἰ ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον 
τος, Ὥσαννα, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι πυρίου, βασιλεὺς 

τοῦ Ἰσραήλ. 14 εὐρὼν δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ αὐτό, 14 
οτειο,. καθώς ἔστιν γεγραμμένον 15 Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών" ἰδοὺ ὁ 15 

βασιλεύς σου ἔρχεται καθήµενος ἐπὶ πώλον νου. 16 ταῦτα οὐκ 16 
ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ ὅτε ἐδοξάσθη ̓ Ιησοῦς, 
τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ αὐτῷ γεγθαμμένα καὶ εαῦτα 
ἐποίῃσαν αὐτφ. 7 ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλορ ὁ ὢν μετ αὐτοῦ ὅτι 17 

Μι, «9. τὸν 4άζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ µνηµείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ 
φεκρῶν. 18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκονσαν 18 
τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. {9 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον 19 
πρὸς ἑαντούς Θλεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελαῖτο οὐδέν ἴδε ὁ κόσμος 
ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 

Ἔσαν δὲ Ἑλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαιόρτων ἵνα προσκυ- 20 
νήσουσιν ἐν τῇ ἑορτῇ  3ἱ οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 21 
Εηθσαϊδὰ τῇς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντερ Κύριε, 
θέλοµεν τὸν ᾿]ησοῦν ἰδεῖν 33 ἔρχοται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ 23 
“νδρέα, ἔρχεται «4νδρέας καὶ Φέλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 
35ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀπεκρύατο αὐτοῖς λέγων Ἐλήλνθεν ἡ ὥρα ὕνα 29 
δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον. 34 ἁμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἑὰν 24 
μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος 

μι ιο 1. μόνει ̓ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὁ φιλῶν τὴν 2ὔ 
1οι1, ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἓν 

τῷ κόσµφ τούτῳ εἰ ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 36ἑὰν ἐμοί τις 26 
διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου οἰμὶ ἐγώ, ἐπεῖ καὶ ὁ διάκο- 
νο ὁ ἑἐμὸς ἔσται' ἐάν τι ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 

ϐ. ἔχων: εὖχε, καὶ Ἱ. ἵνα εἴ τηρήση: τετήρηκε» 8ίΠθ ἵνα 12. ὁ Ἰησουὺς 
13. ἔκραζον ..« ὁ βασιλεύς 15. Φύγατερ 16. ταῦτα δέ ... ὁ ᾿1ησοῦς 
18. ἤκουσε 20. τινες Ἕλληνες .. . προσκυνήσωσιν 2. ὁπι ὁ ... ἔρχεται 
4νδρ. καὶ Φίλ. καὶ; καὶ πάλιν 4νδρ. καὶ Φίλ. 26. ἐμοὶ διοκονῇ τις... 
ἑάν ϱοουπάσπι: καὶ ἐν 



εἛἼι 10Η. 19, 27. --- 49. 

11 3 νῦν ᾗ Ψνχή µου εετάρακεαι, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν µε ἐκ 
τῇρ ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ κοῦτο ᾖλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην ' 

28 28 Π]άτερ, Δόξασόν σον τὸ ὄνομα. ᾖἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρα- 
29 νοῦ Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξώσω. 39 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἵτ κ». 

ἀκούσας ἔλεγον βρορτὴν γεγονέναι' ἄλλοι ὄλεγον "4γγελος αὐτῷ 
Δὐ λελάληκε». 90 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δὲ ἐμὲ ἡ φωνὴ 
31 αὕτη }έγονεν ἀλλὰ δὲ ὑμᾶς. δ1φῦν κρίσις ἐστῖν τοῦ κόσμου τού- 19, 11. 
του" νῦν ὁ ἄρχω» εοῦ κόσμον τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω, ὃλ κἀγὼ αι. 
38 ἐὰν ὑφωθῶ ἐκ ες γῆς, πάρτας ἑλκύσω πρὸς ἐμαντόν. 35 τοῦτο κο, κα. 
34 δὸ ἔλεγεν σημαίνω» ποίφ θανάτφ ἥμελλεν ἀποθγήσκαι». Μ άπο- 

κρίθη οὖν αὐτῷ ὁ ὄχλος Ἡμεῖο ἠκούσαμον ἐκ τοῦ 2όμου ὅτι ὁ 
Χριστὸς μένει εὖς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι δεῖ ὀψωθῆναι Ἱ 19. 
σὺν υἱὸν» τοῦ ἀνθρώπου; σί στι» οὗτος ὁ υὸς τοῦ ἀνθρώπου; νσδος Ἡ 

Δῦ 56 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶρ ἐν ὑμῖν ανα. 
ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς κατα- 
λάρη᾽ καὶ ὁ περιπατῶν ἐν εῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγοι. 

36 96 ὦς τὸ φῶς ἔχδτε, πιστεύετε εἰ τὸ φῶς, ἵνα υἱοί φωτὸς γέ- νε τς, ο. 
φησύε. 

Ταῦτα ἐλάλησεν ᾿]ησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ αὐτῶν. 
37 97 φοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα  πεποιγκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ 
58 ἐπίστενον εἷς αὐτόν, ὃδ ἵνα ὁ λόγοο Ἡσαῖον τοῦ προφήτου πλη- νο ιο ια 

τς ρωδθῇ ὃν εἶπεν Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων 
80 κυρίον σίνι ἀπεκαλόφθη; 35 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύδιν ὅτι 
40 πάλιν εἶπεν Ἡσαῖας 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν κοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ η ροα 

ἀπώρωσον αὐτῶν τὴν καρδίαν, ὕνα μῆ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ Ας 15, 
4Ί οήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ σεραφῶσιν καὶ άσομαι αὐτούς. ἁασαῦτα 

εἶπεν Ἡσαῖας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν περὶ (Ἔεοι.) 
42 αὐτοῦ. 43 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν 

εᾗ αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγου», ἵνα μῆ ο, αι. 
49 ἀποσυνάγωγοι γένωνται' 49 ἠγάπησαν γὰρ τὴ» δόξαν «ῶν ἀνθρώ- », «.. 
44 πων μᾶλλον ἥπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 [ησοῦς δὲ ἔκραξεν καὶ 

δἶπεν Ὁ πιστεύων εἷς ἐμὲ οὐ πιστεύει αἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν πέµ- 
46 46 ψανεά µε, καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέµψαντά µε. 39 ἐγὼ 

φῶς εὖ, τὸρ κόσµο» ἐλήλνθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν σῇ κε, ιο. 
{7 σκοτίᾳ μὴ µείηῃ. ΑΊκαὶ ἑών εί µου ἀπούσῃ τῶν ῥημάτωκ καὶ 

µή φυλάξῃ, ἐγὼ οὐ κρίω αὐτόν' οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίω τὸν 
48 κόσμον ἀλλ ἵνα σώσω εὖν κόσμον. 345ό ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ »ιτ. 

λαμβάνων τὰ ῥήματά µου ὄχει τὸν κρίροντα αὐτόν ὁ λόγος ὃν 
9 ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρα. 39 ὅτι ἐγὼ ἐξ », «5. 

ἐμαντοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ ὁ πέµψας µε πατὴρ αὐτός µοι ἐντο- κε, ιο, 

50. ὁ ̓ ]ησοῦς ... αὕτη ἡ φωνή 94. ΟΠΙ οὖν ... σὺ λέγεις ἃδ. ἐν ὑμῖν: 
μεθ ὑμῶν ... ὧς: ἕως 3θ. ὡς: ἕως ... ὁ Ιησοῦς 40. πεπώρωκεν ... 
ἐπιστραφῶσι ... ἰάσωμαι 4. ὅτι: ὅτε 44. ἀλλ 7. φυλάξῃ: πιστεύσῃ 
49. ἴδωχε δ0. οὕτω 
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λὴν δέδωκεν. τί εἴπω καὶ χί λαλήσω,. ᾖὈ καὶ αἶδα ὅτι ᾗ ἐκτολὴ ὅθ 
αὐτοῦ ζωὴ αὐώνιός ἐστιν. ἅ οὖν λαλώ ἐγώ, καθὼς εἴρηκέν µοι ὁ 

ε,6.. πατήρ, οὕτως λαλώ. 

ΧΠΠ. 

09658 υ]ώπια; Ἰαναίίο ροάμπι. Νοίαίο Ῥεοάἱοσί; Ρταθοθρίαπι Ώο- 
γυπι; Ῥθΐγυβ πιβρἰρίχυπι πορβίυσυδ. 

ο χιτ. Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῇς τοῦ πάσχα αἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ᾖλθεν 1 
αὐτοῦ ᾗ ὥρα ὥνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, 
ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσµφ, εἰ, τέλος ἠγάπησεν 
αὐτούς. 2χαὶ δείπνου γινομένον, τοῦ διαβόλου δη βεβληκότος 3 

1, 1τ. εἰ τὴν καρδίαν ὅ ίνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σἴμωνοῦ Ἰσκαριώτης, 
5, 35, δεἰδὼς ὅ ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι 3 

ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 34 ἐγείρεται ἐκ τοῦ 4 

δεύπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν Λλέντιον διέζωσεν 
ἑαυτόν  ὅ εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰ τὸν φιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν ὅ 
τοὺς πόδας τῶν μαθητών καὶ ἐκμάσσειν τῷ λοντίφ ᾧ ἦν διεζω- 

| σµένος. ὮὉ ἔρχεται οὖν πρὺς Ἀίμωνα Πέτρο». λέγει αὐτῷ Κύριε, ὁ 
σύ µου ρύπτεις τοὺς πόδας; Ἰ ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰ 
Ὅ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, }γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. , Ἀ λέγει 8 
αὐτῷ Πέτρος ου μὴ »έψῃο μον τοὺς πόδας εἷς τὸν αἰῶνα. ἀπε: 
πρίθη αὐτῷ Κὰν μὴ νίφω σε, οὐκ έχεις µέρος μετ ἐμοῦ. 5 λέγει 9 
αὐτῷ Σίµω» Πέτρος Κύριε, μὴ τοὺς πόδας µου µόνον ἀλλὰ καὶ 

τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ ᾿]ησοῦς Ὁ λελουμένος 10 
οὐκ ὄχει χρείαν ἢ τοὺς πόδας φίψασθαι, ἀλλ ἔστιν καθαρὸς 

1. ὅλος ' καὶ «ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἆλλ οὐχὶ πάντες. 14 ᾖδει γὰρ 11 
6 ει. τὸν παραδιδόντα αὐτόν" διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι οὐχὶ πάντες κα" 

θαροί έστε. 

Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ μάτια 19 
αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν παλι», εἶπεν αὐτοῖς Γινώσπετε τί πεπούικα 
ὑμῖν; 15 ὁμεῖς φανεῖτέ µε Ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, καὶ καλῶς 13 
Ἰέγετα ́  εἰμὶ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος 1 
καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πύ- 
δας ' 16 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῦ 15 

ελ, καὶ ὁμεῖς ποιῆτε. 16 ἁμὴν ἁμὴῆν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος 10 
.. .. 10, 9, μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος 

». αὐτόν. 17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί έστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 11 
-- 1Θοὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ̓ ἐγὼ οἶδα οὓς ἐξολεξάμη» ᾿ ἀλλ 18 
)Αοι. ἵνα ᾗ ]ραφὴ πληρωθῆ Ὁ τρώγων µετ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ 

ΧΠΠ. 1. ἐλήλυθεν 2. Φενοµένου... εἰς τὴν καρδίαν Σούδα Σίμωνος 
Ἱσκαριώτου, ἵνα αὐτὸν παραδῷ 8. εἰδὼς ὁ Ἴησοῦς 6. καὶ λέγει αὐτῷ 
ἐκεῖνος δ. νίψης τοὺς πόδας µου ... αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς 10. ὁ Ἰησοῦς « .ο9 
οὐ χρείαν ἔχει 14. οἵπι ὅτι 19. καὶ ἀνέπεσεν; ἀναπεσών 19. ὅταν 

γένηται πιστεύσητε 20. ἄνι ἑάν 

αυ Ὅἵ- -Ὅ -- 



- 

19 ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19 ἀπ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ Τενέσθαι, .., 19 
20 να πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰὐι. 20 μην ἁμὴν λέγω µε ιον 1. 

ὑμῖν, ὁ λαµβάνων ἄν τινα πέµψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβά- 
νων λαμβάνει τὸν πέμψφαντά µε. 

24 Ταὔῦτα εὐπὼν ᾿]ησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύµατι καὶ ἐμαρτύρη- αι-25’ 
4 ) 4 » 4 ϱ ες » 6 ς :ς - , Νο 4, σεν καὶ εἶπεν ᾽ἁμὴν ἁμὴν λέγω ἡμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει α9-2ι” 

23µε. 32 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλρυς οἱ µαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τύος αι-. 
25 λέγει. Ἴδήν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳφ 
24 τοῦ ᾿]ησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ ̓ ]ησοῦς 2Ανεύει οὖν τούτῳ Σίμων» Πέερος 
25 καὶ λέγει αὐτῷ Εἰπὲ τί ἐστιν περὶ οὗ λέγει. 35 ἀναπεσὼν ἐκεῖνος 

οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ ᾿]ησοῦ λέγει αὐτῷ Κύριε, τί ἐστι; 
20 26 ἀποκρύεται οὗ» ὁ ᾿]ησοῦς Ἐκεϊῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψαῖ- 

µίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ Ψωμίον λαμβάνει καὶ 
2] δίδωσιν ᾿Ιούδᾳ Σίμωνος ᾿Ισκαριώτου. 3] καὶ μετὰ τὸ ψωμίο», τότε 

δἰσῆλθον εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ᾿Ιησοῦς Ὁ ποιεῖς 
28 ποίῃσο»ν τάχιον. Ἄδᾳοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς 1έ 
30 εἶπεν αὐτῷ ' 39 τινὲρ }ὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκυμον εἶχέν 

Ιούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ᾿]ησοῦς "4γόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς 
30 τὴν ἑορτή», ἤ τοῖς πτωχοῖςρ ἵνα τι δφῷ. 30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίο» 

ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ' ἦν δὲ »ύξ. 
34 Ὅτε ἑξῆλθεν, λέγει ]ησοῦς Λῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἂἄν- 
33 θρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 52 εἰ ὁ θεὺς ἐδοξάσθη 

ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαντῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει 
38 αὐτόν. ὃδ τεχνία, ἔτι μικρὸν μεθ ὑμῶν εἰὐμί ζητήσετέ µε, καὶ 11... 

καθὼς εἶπον τοῖς Ιονδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε 
34 ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρει. 34 ἐντολὴν κανἠν δίδωµι ὑμῖν ἕνα 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ιε,ι1.11. 
3ὔ ἀλλήλους. 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ µαθηταί ἔστε, 
30 ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοιο. 36 4έγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος 

Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί 
ἆΊ μοι »ῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερο». ὃ1 λέγει αὐτῷ 

Πέτρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναµαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν 
38 ψυχή μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. ὅδᾳ ᾿ ἀποκρύεται ἼἸησοῦς Την ψυχήν ιο 

σον ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις! ἀμὴν ἁμὴν λέγω σοι, οὐ μῇ ἀλέκτωρ φω- το αν δε. 
νήση ἕως οὗ ἀρνήσῃ µε τρί». 

21. ὁ Ἰησοῦς ΥἈ ἔβλεπον οὖν 329. ἦν δὲ... οσι ἐκ 24, Σ. Πέτρ, 
πυθέσθαι τίς ἄν εἴη περί 2ὔ. ἐπιπεσὼν δέ... οΠι οὕτως 96. Οἵη οὖν... 
ᾠ ἐγὼ βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδωσω. Καὶ ἐμβάψας . .. ΟΠ λαμβάνει καί 
... Ἱσκαριώτῃ 27. ὁ ]ησοῦς 29. ὁ Ιούδας ... ὁ ̓ ]ησοῦς 30. εὐθέως 
ἐξῆλθεν ... ἦν δὲ νύξ; . ίαον ς8) οτι 2644 ὅτε ἐξηλθε οοβ]μηπς 1. 
1, (που ς) Ὅτε οὖν ... ὁ ]ησοῦς 33. ὑπάγω ἐγώ 90. ἀπεκρίθη αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς ες ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μον 3]. ὁ Πέτρος ᾖὀ8δ. ἀπεκρίθη 
αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς ... φωνήσει ... ἀπαρλήσῃ 
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ΧΙΥ. 
Μαπείοπθα οοθ]θβίθι; αὈίέα» αἆ ρβίτοπι, ΟἨείβίας θἱ ῥβίθγ. ΤῬΑΓΔοίθ- 

ἰά8, υπῖο ουπι βἀθΙρας, Ρας ΟΙ]βίῖ. 

Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ᾗ καρδία πιστεύετε εἰς τὸν θεό», 
καὶ εἶς ἐμὲ πιστεύετε. 3 ἐν τῇ οὐκίᾳ τοῦ πατρός µου μοναὶ πολ- 3 
λαέ εἶσιν εἰ δὲ µή, εἶπον ἂν ὑμῖν. ὅτι πορεύοµαι ἑτοιμάσαι τό- 

μὰν 

πον ὑμῖν ὃ καὶ ἐὰν πορενθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπο», πάλιν 3 
.ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ 

9 4 τε ” 4 4 4 ο 3 |} « / 3 4 φ "ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε, "καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατο τὴν ὁδόν. 4 
ὃ {έγει αὐτῷ Θωμᾶς Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις, καὶ πῶς 5 
οἴδαμεν τὴν ὁδόν, θλέγει αὐτῷ ὁ ησοῦς Ἐ]ώ εἰμι ᾗ ὁδὸς καὶ 6 
ᾗ ἀλήθεια καὶ ᾗ ζωή" οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δὲ 
ἐμοῦ. ᾖἸ εἰ ἐγνώκειτα μέ, καὶ τὸν πατέρα µου ἐγνώκειτε ἄν καὶ Ἱ 
ἀπ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν. ὃ 4έγει αὐτφ 
Φίλιππος Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. Ῥ λέγει 9 
αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς Τοσοῦτον χρόνον μεθ ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ὄγνα- 
κάς µε, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα. καὶ πῶς 
σὺ λέγει «4{εἴξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 19 οὐ πιστεύει ὅτι ἐγὼ ἐν 10 

ο 

” 4 4 ε 4 Ε 3 3 34 ϱὐ "η 5 | ϱ 
«τῷ πατρι καὶ 0 πατηρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα α ἐγω λέγω 

ε ο 2» 3 3 ϱ 2 6 4 ) 2 9 . ῤ - 4 

υμῖ ἀπ ἐμαυτοῦ οὐ λαλώ. ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοί µένων ποιεῖ τα 
ἔργα αὐτός. 13 πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ {! 
2 34 ός 3 4 4 4 9 9 4 , 42 2 ) 2 λ 

ἐρ ἐμοί᾽ εἰ δὲ µή, δια τὰ ἔργα αὐτὰ πιστευετε. άµην άμη» 19 
λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύω» εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος 
ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήῄσει' ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα 
πορεύοµαι, 19 καὶ ὅ τι ἂν αἴήσητε ἐν τῷ ὀνόματί µου, τοῦτο 13 

΄ ο ” ς 3 3 ” «ϱ. 14 37 ρ.. ποιήσω, ἵνα δοξαδθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 ἐάἄν τι αἰτήσητε 14 
ἔν τῷ ὀνόματί µου, ἐγὼ ποιήσω. 15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ὀντο- 16 
λὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε" 16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον 16 

΄ , ε ο σ 2 μ ν) 4 5». 17 4 παράκλητο» δώσει ὑμῖν, ἵνα ᾖ μεθ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 3 τὸ 11 
πγεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ 
θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό. ὑμεῖς γιώσκετε αὐτό, ὅτι παρ 
ὑμῖν. μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 18 οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, 18 
ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κύσµος µε οὐκέτι Θεω- 19 
εἴ ς - 4 ” ϱ ο 3 4 ο” 4 ε - [, 90 9 εῖ: ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτά μα, ὅτι ἐγὼ ζώ καὶ ὑμεῖς ἑήσετε. ἓν ο) 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθα ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρίέ µου καὶ 
ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἓν ὑμῖν. 31 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς µου καὶ οι 
τηρών αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν µε ὁ δὲ ἀγαπῶν µε ἆγα- 

- 4 πηθήσεται ὑπὸ κοῦ πατρός µου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν κα έμφα- 

ΧΙΥ. 2. Οἱ ὅτι 3. παραλήψομαι 4. οἴδατε τὴν ὁδόν: οἴδατε, 
καὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε ῦ. οἴδαμεν τὴν ὁδόν; δυνάµεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι 
10. λέγω: λαλῶ ... ὃ ἐν ἐμοί ... αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα 11. «ο (ασ ς) ἐν 
ἐμοί ἐστιν ... πιστεύὐετέ µοι 12. πατέρα μου 10. κάγώ: καὶ ἐγω... ἡ 
µένῃ 11. ὑμεῖς δὲ 19. ζξήσεσθε «21. κἀγώ: καὶ ἐγώ 

Νοτ. Τοεἱ, οἆ. Τή, 1 
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«22 νίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 32 4έγει αὐτῷ Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης, 
Κύριε, καὶ τί έγονεν ὅτι ἡμῖν µέλλεις ἐμφανῆειν σεαντὸν καὶ 

29 οὐχὶ τῷ κόσµφ; 35 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ ἘΕάν τις 
ἀγαπᾷ µε, τὸν λόγον µου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ µου ἀγαπήσει 
αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ αὐτῷ ποιησό- 

21μεθα. 3 ὁ μὴ ἀγαπῶν µε τοὺς λόγους µου οὐ τηρεῖ. καὶ ὁ λό- 
ος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός µε πατρός. τ, ια. 

35 20 Ταὔτα λελάληκα ὑμῖ παρ ὑμῖν μόνων" 20 ὁ δὲ παράκλη- 
σος, εὺ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί µου, τε, 14. 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἆ εἶπον 

27 ὑμῦ. 31 εἰρήνην ἀφύίιμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωµι ὑμῖν οὐ 
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωµι ὑμῖ. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν 

28 ᾗ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν 'Ὑπάγω 
καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ µε, ἐχάρητε ἄν ὅτι πορεύο- ». 

29 μαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ µείζων μού ἐστιν. 39 καὶ νῦν 1ο, αν. 
30 εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. δ0οὐκέτι αὰ, »ι. 

πολλὰ λαλήσω μεθ) ὑμῶν ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχω», καὶ 
31 ἐν ἐμοὶ οὐκ ὄχει οὐδέν, δ ἀλλ ἴα Φ. ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ 

τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό µοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ. ανδοι 
ὁγαάρασθο, ἄγωμον ὀρτεῦθε». 

ΧΥ. 

γι θί ρα]πι](θ8; ΠΙΟΣ βαπΙπιήθ; απηϊοὶ θἱθοίᾶ; ππαπάϊ ο σπα εὐ οα1ρ8. 
Ῥατας]οξυθ. 

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός 
ἐστι. Ἀ πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπό», αἴρει αὐτό, καὶ 
πᾶν τὸ καρπὺν φέρο», καθαίρει αὐτὸ ὕνα καρπὺ»ν πλείονα φέἑρῃ. 

3 ὃ ᾖδῃ ὑμεῖρ καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖρ' α, 1ο. 
4 αμείατε ἐν ἐμοί, 'κἀγὼ ἐν ὑμῖ. καθὼς τὸ κλῆμα οὗ δύναται 

καρπὸὺν φέρειν ἀφ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ µείῃ ἐν τῇ ἀμπέλφ, οὕτως 
6 οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ µείνητε. ὃ ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς 

τὰ κλήµατα. ὁ µένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρ- 
ὁ πὸν πολύ», ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖρ οὐδέν. ϐ ἐὰν μή 

τις µεύῃ ὃν ἐμοί, ἐβλήθη ὄξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ 
Ἱ συνάγονσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται. Ἰ ἐὰν 

µείνητε ἓν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά µου ἐν ὑμῖν µεύῃ, ὃ ἐὰν θέλητε κε, ι1. 
8 αἰήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῦ. ὃ ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ 

µου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ µαθηταί. 
90 μαθὼς ἠγάπησεν μὲ ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα. µείατε ἐν 

19.» 

22. καὶ τὲ; Οτη καί 23. ὁ Ιησοῦς... ποιήσοµε»ν 38. ἐχάρ. ἂν ὅτι εἶπον, 
πορεύοµαε... ὁ πατήρ µου 90. τοῦ κόσμου τούτου 31. οὕτω 

Χγ. Α. πλείονα καρπό» ϐ. τὸ πῦρ: οπιτό Ἰ. αἰτήσεσθε 09. ἠγά- 
πησα ὑμᾶς 
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40Η. 15, 10. -- 16, 4 170 

1... τῇ ἁγάπῃ τῇ ἐμῇ. 19 ἐὰν τὰς ἐντολάς µου τηρήσητε, μεκεῖτε ἐν 10 
τῇ ἀγάπῃ µον, καθὼς ἀγὼ τοῦ πατρὸς τὰς ἐντολὰς τετήρηκα 

1, ια. καὶ μένω αὐτοῦ ἓν τῇ ἀγάπῃ. ἵ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἕνα ἡ 14 
,μ. χαρὰ ᾗ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾗ καὶ ᾗ χαρὰ ὑμῶν απληρωθῇ. 15 αὕτη ἐστὶν 12 

ᾗ ἐντολὴ ᾗ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 
119 4,16. 18 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείρ ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχἠὴν αὐτοῦ 13 

αι. ΟΠ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 14 ὑμεῖρ φίλοι μού ἔστε ἐὰν ποιῆτε 14 
ᾶ ἐγὼ ὀντέλλομαι ὑμῖν. {6 οὐχέτι λέγω ὑμάρ δούλους, ὅτι ὁ δοῦ- 16 
λος οὐκ οἶδεν τέ ποιδῖ αὐτοῦ ὁ κύριος" ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, 

51. ὅτι πάντα ἆ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ὀγνώρισα ὁ ὑμῖν. 16 οὐχ 19 
1, 13. ὑμεῖο μὲ ἐξελέξασθε, ἆλλ ἐγὼ ἐξελεξάμη» ὃ ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὁ ὑμάρ ΄ 

ίνα ὑμεῖς ὑπάγητο καὶ καρπὸν φέρητα καὶ ὁ παρπὸς ὑμῶν μόνη, 
ἵα ὅ τι ἂν αἰήσητδ τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί µου δώῃ ὑμῖν. 

1,3. 17 φαῦτα ὀντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 17 
τ, Τ. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, }ινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν 18 

μεμίσηκο», 19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ὀφίλαι' 19 
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὖν ἐστό, ἆλλ ἐγὼ ἐξελεξάμη» ὁ ὑμᾶς ἐκ τοῦ 
κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμάρ ὁ κόσμος. 30 µνηµονευετε τοῦ λόγου 20 

μι τως, οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ αυρίον αὐτοῦ. 
1ο εν 1: ϱί ἐμὲ ἐδίωδαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσι»΄ εἰ τὸν λόγον μοῦ ὀσήρησαν, 

ας... καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσυ. 34 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσι» 24 
εἰς ὑμᾶς διὰ εὸ ὄνομά µου, ὅτι οὖν οἴδασιν τὸν πέμφαντά µε. 

Φε. 22 ϱἡ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχοσαν᾽ »ῦν 22 
δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 35 ὁ ἐμὲ 28 

κκ. ' μισῶν καὶ τὸν πατέρα µου μισεῖ, 34 ϱ τὰ ἔργα μὴ ἐποίῃσα ος 24 
ΤΗ αὐτοῖς ἅ αὐδεὶς ἄλλος πεποίηκον, ἁμαρτίαν οὖν εἴχοσαν ' ῦν δε 

λαὶ ἑωράκασι» καὶ μεμισήκασι» καὶ ἀμὸ καὶ στὸν πατέρα μου. 
κα 36 ἀλλ’ να πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ  όμῳ αὐτῶν γεγθαμμένος 2ὔ 
μας μς ' ὅτι ἀμίσησάν με δωρεά». 26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ 20 

᾿σπέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός » Τὸ πεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ 
Δει5, 13. τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐπεῖνορ μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ. 31 καὶ 2] 

ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ ἀρχῆς μετ ἐμοῦ ἐστέ. 

ΧγΙ. 

Ῥοτίου]οταπα Ρτβθάϊοίίο. Ῥαγαο]θίὶ ν]οίοσίς οἱ ἱηθδΗαΠο. Παοίας ἵπ 
βαιάϊαπι οράἆθηβ. Έτθςθο Οτὶςεί ποπιίπθ ταίαθ. Τἱβοίραϊί (αᾳιυυτῖ. 

Ταὔτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκαρδαλισθῆτε. ὰάποσννα- 1 2 
9. γώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς' ἀλλ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείας 

ἡμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρει τῷ θεῷ. 3 καὶ ταῦτα ποιήῄσουσι 8 
ὅτι οὐκ ὄγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 3 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα 4 

10. τοῦ πατρός: τοῦ πατρός µου Ρομύ ἐντολάς 11. ὁ μείνῃ 11. ἄ: 
ὅσα 15. ὑμᾶς Λέγω 16. ὃφ 91. ες ὑμᾶς: ὑμῖν οὐ. εἴχοδωνςο εἶχον 

ϱή. εἶχον 326. γεγραμµένος αηίθ ἐν τῷ ΡοηΏ 
ΧγΙ. ὁ. ποιήσουσω ὑμῖν 

κ 

193 
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ὑμῖν ἕνα ὅταν ἔλθη ἥ ὥρα μημονεύητα αὐτῶν, ὅτι ὁγὼ εἶπον 
υμίν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ ὑμῶν ἥμη». 

Ὅ ὃ νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά µε, καὶ οὐδεὶς ξ ὑμῶν 
ἑρωτᾷ µε 1Ηοῦ ὑπάχεις; ὃ ἆλλ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ᾗ λύπη 

Ί πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδία». Ἰάλλ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω 
ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ 
παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς' ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέµμψω 

8 αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. ὃ καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει «ὺν κόσμον περὶ 
Φ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. Ὁ περὶ ἆμαρ- 
10τίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσι εἰς ἐμέ' 30 περὶ δικαιοσύνης δέ, 
14 ὅτι πρὸς τὸν πατέρα µου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ µε 1 περὶ 
12 δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτον κέκριται. {2 ὅτι 
193 πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγει», ἆλλ οὐ δύνασθε βασταζει» ἄρτι. 19 ὅταν 
"δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ πάση οὐ γὰρ λαλήσει ἆφ ἑαντοῦ, ἀλλ ὅσα ἄν ἀκούσῃ 

14 λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμερα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, 
15 ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 16 πάντα ὅσα ἔχει 

ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει 
10 καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν, 16 μικρὸν καὶ οὗ θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν 
17 μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε. 17 Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητών αὐτοῦ 

πρὸς ἀλλήλους Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ Θεω- 
ρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; καὶ ὅτι ἐγὼ ὑπάγω 

48 πρὸς τὸν πατέρα; 18 ἔλεγον οὖν Τοῦτο τί ἐστι ὃ λέγει τὸ µι- 
19 κρὀν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ. 19 ἔγνω ᾿]ησοῦς ὅτι ᾖθελον αὐτὸν 

ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ ἀλλήλων ὅτι 

θν» 

εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ Θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὺν καὶ ὄψεσθέ 
20με; 39 ἁμὴῆν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρη»ήσετε ὑμεῖς, 

ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται" ἡμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλὰ ἡ λύπη 
21 υμῶν εἰς χαρὰν ορήσοται. 21 γυνή ὅταν είκτῃ λύπην. ἔχει, ὅτι 

ἦλθεν ᾗ ὥρα αὐτῆς ὅταν δὲ Τε»ρήσῃ τὸ παιδίον», οὐκέτι μνημο- 
φεύει τῆς θλέψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν 

ολ κόσμο». 22 καὶ ὑμεῖς οὖν λύπη» μὲν νῦν ὄχετα' πᾶλιν δὲ ὄψομαι 
- ἡμᾶς, καὶ χαρήσοται ὑμῶν ᾗ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς 
23 αἴρει ἀφ ὑμῶν. 25 καὶ ὄ ἑκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἀρωτήσετε 

ουδέ». ἁμὴν. ἁμῆν λέγω ὁ ὑμῖν, ἄν τι αὐτήσητᾶ τὸν πατέρα, δώσει 
οἱ ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί µου. 34 ξως ἄρτι οὐκ ἠτήόατε οὐδὲν ἐν τῷ 

ὀνόματί µου αἀεῖτε, καὶ λήµψεσθε, ὕα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾗ πεπλη- 
ρωμένη. 

ολ Ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑμῖν' ὄρχοται ὥρα ὅτε οὐκέτι 
ἓν παροιµίαις λαλήσω ὑμῖῦ, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς 

12. Αέγει ὑμῖν 19. εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν 14. λήψεται 15. λαμ- 
βαάνει: λήψεται 160. αάά ἵη πο ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 19. 
ἔγνω οὖν ὁ ̓]ησοῦς 320. ἀλλ . 29. ὑμῖν, ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε . . ἐν τῷ 
ὀνόματί µου Ροβί πατέρα ροη 24. λήψεσθε 35. ἆλλ' ἔρχεται 

14, 36. 
14, 5. 

1391. 

11, 19. 

18, 19. 

1.4, 1 ἱ. 

16, 11 



4, 15. 

πι 26, 
2!1. 56. 

8, 16. 

16, 11. 

11, 61. 

0Η. 16, 260. -- 17, 12. 181 

ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 39 ἐν ἐχείῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί µου αἰτή- 26 
σεσθα, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὺν πατέρα περὶ ὑμῶν' 
37 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατα καὶ 27 
πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξῆλθον. 39 ἑξγλθον ἐκ 29 
τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλνθα ο τὸν κόσμον πάλιν ἀφήιμι τὸν 
πόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 20 “έγουσιν οἱ µαθηταϊ 29 
αὐτοῦ Ἴδε νῦν ἐν παῤῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιµίαν οὐδεμίαν λέγεις. 
δ0ρῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχει ἕνα είς σα 50 
ἐρωτᾷ ᾿ ἐν τούτῳ πιστεύοµεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. δί ἀπεκρίθη δἱ 
αὐτοῖς ᾿]ησοῦς "άρει πιστεύετε; 32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν 32 
ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστορ εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ µόνον ἀφῆτε ΄ καὶ οὐκ 
εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ µετ ἐμοῦ ἐστίν. 93 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν 93 
ὕα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ὄχητε. ἐν τῷ κὀσμφ θλῖψιν ἔχοτε' ἀλλὰ 
Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 

ΧΥΙ. 
"Ολπῖεᾶ Ρτθοθίο βθοθτἀοἰαΙὶ ρχο χθ ΒΑ, Ῥτο Δροβίοϊἰ οπιπίθιθφιθ 

8018. 

Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿]ησοῦς, καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς 1 
. ” 3 4 2 4 4 ΄ 94 5 ε ο , 

αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπεν Πότερ, ἐλήλνθεν ἡ ὥρα" δόξα- 
χι], 1. σὀν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, 2καθὼς ἔδωκας αὐτῷ 9 

6, 19. 

110 5,20. 

5, 26. 
ε, 246. 

11, 10. 

16, 29. 

14, 16, 

16, 15. 

, ’ / σ αν ἄ ’ 2 ” , 2 μὰ 

ἐξουσίαν πάσης σαρκὀς, ἕνα πᾶν ο δέδωκας αὐτῷ δῶσῃ αὐτοῖς 
ζωὴν αἰώνιον. ὃ αὕτη δέ ἐστιν ᾗ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκουσιν σὲ ὃ 

4 ΄ 9 η 4 η) ἄ 3 ρ 2 ” ῤ 

τον µόνο» ἀληθινὸν θεῦν καὶ ο» ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν ΧἌριστογ. 
4 ἐγὼ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελδίωσα ὃ δέδωκάς µοι 4 
ἵνα ποιήσω΄ ὅ καὶ νῦν δόξασον μὲ σύ, πάτερ, παρὰ σεαντῷ τῇ ὅ 

ϕ τ 4 ον 4 4 { 4 ϱ 62 δόξη ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί- Ἐφανέρωσά 6 
σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀρθρώποις οὓς δέδακάς μοι ἐκ τοῦ κόσμον. 
σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν' 
7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς µοι παρὰ σοῦ εἰσίν' ΒδτιΊ 8 

ν ε}) 4 , , »...- Ν » ο 4 λ 
τὰ ῥήματα α ἔδωκας µοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αυτοί ἔλαβον και - 
ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ 
µε ἀπέστειλας. 3 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ᾽ οὐ περὶ τοῦ κύσμου 9 

ο 9 

ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς µοι, ὅτι σοί δἶσιν, 19 καὶ τὰ ἐμὰ 10 
πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἁμά, καὶ δεδόξασµαι ἐν αὐτοῖς. 11 γαὶ 14 
οὐκότι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμφ δἰσί», κάγὼ πρὸς 
σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, .τήρησο» αὐτοὺς ἓν τῷ ὀρόματί σου ᾧ 
δέδωκάσ µοι, ἕνα ὧσιν ἓν καθὼς καὶ ἡμεῖ, 313 ὅτε ἥμην µετ 12 
αὐτῶν», ἐγὼ ἐτήρου» αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, 

26. ἀναγγελῶ 2]. πατρός: θεοῦ 26. ἐκ: παρά 20. Λέγουσι αὐτῷ... 
051 ἐν 1. ὁ ̓ ησοὺς 32, οὖν ἐλήλυθεν... κάμέ: καὸ ἐμό 99. ἔχετε: ἕξετε 

ΧγΥΠ. 1. ἵνα καὶ ὁ υἱός σου ὃ. γινώσκωσι 6. κάμού: καὶ ἐμοί ..9 
τετηρήκασι Ἰ. εὐσίνυ ἐστιν 8. δέδωκας 81. κάγώ: καὶ ἐγώ... ϕι οὕς 
».. καθὼς καὶ: Οπι καὲ 12. µε αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ ... ᾧ: οὕς 
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καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο οἱ μὴ ὁ υἱὸς τῇο 
13 ἀπωλείας, ἵνα ἡ ]ραφὴ πληρωθῇ. ᾖ1δφῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, 

καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ὅα ἔχωσιο τὴν χαρὰν τὴν ἑμὴν ε5, πι. 
44 πεπληρωμόνην ἐν αὐτοῖρ. 4 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σον, 

καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου κα: 15,19.. 
15 θὼς ἐγὼ οὐκ εὐεὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 35 οὖκ ἐρωτῶ ἕνα ἄρῃφ αὐτοὺς 
{6 ἐκ τοῦ κόσμου, ἆλλ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἔκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ πι ο, |. 

τοῦ κόσμου οὐκ εἰσν καθὼς ἐγὼ οὖκ εἰμ ἐκ τοῦ κόσμου. 
41 {7 ἁγίασο»ρ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά 
18 ἐστιν. 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἶρ τὸν κόσµο», κἀγὼ ἀπέστειλα 
19 αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον ' 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτό», πο α, τι. 
20 ἵνα ὧσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 30 Οὐ περὶ τούτων 

δὲ ἐρωτῶ µόνο», ἀλλὰ καὶ περὶ τών πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου 
3 ” 5 2 οι σ / ὃν 4 4 4 ιό 3 3 .. 

21 αὐτῶν εἰς ἐμέ, “ινα πάντες ἐν ὥσι, καθῶς σὺ πατερ ἓν ἐμοι 

κἀγὼ ἐν σοί, ὕνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὧσιν, ἵνα ὃ κόσμος πιστεύσῃ 
23 ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 22κάγὼ τὴν δόξαν ἦν δἐδωκάς µοι δέδωκα 

3 ” κά ο ο] 4 « ο) οῤ 93 3. 3 ει 3 ο .. 4 2 

205 αυτοῖς, «α ὥσιν ἓν καθῶς ημείς εν, “"εγῶ ἐν αὗὐτοις και συ ἐν τι. 

ἐμοί, ἵνα ὧσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι 
σύ µε ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 

2434 πάτερ, ὃ δέδωκάς µοι, θέλω ὕα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖροι ὧσιν 13.35. 
» 5» ” ο » 9 Γ λ » 4 ο. 0 ᾿ 

μετ ἐμοῦ, ἵνα θεωρώσιω τὴν δόξαν την ἐμῆν, ην δέδωκας µοι 
2ὔ ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ παταβολῆς κόσμον ' Σπάτερ δίκαιε, καὶ ὁ 153. 

κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγρωσαρ ὅτι σύ 1τ,». 
- 8 96 µε ἀπέστειλας ' 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνω- 150. 

ρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἦν ἠγάπησᾶς µε ἓν αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

ΧΥΙΙΙ. 

Τοτσος ποϊΠέαπι οὐ νυ]πογβίίο Μα]οβί. Οαρῦο ὦθευ θἱ οορπ]Πο αραιά 
Ροπἱβρθπι. Ρο Ἱβρειθ. Ῥ]αίιβ οἱ τοκ νοτϊθαδ, ΕΒαταῦβαφθ. 

4 Ταῦτα εἰπὼν ᾿]ησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ας α 
πέραν τοῦ χειράῤῥου τῶν κέδρω», ὅπου 4 κήπος, ολ ὃν φἰσῆλθεν ο ων. 

9 αὐτὸς καὶ οἱ 'μαθηταὶ αὐτοῦ. 2ῇδει δὲ καὶ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς πλ 
αὐτὸν σὺν τόπο», ὅτι πολλάκις συνήχθη ᾿]ησοῦς ἀκεῖ μετὰ τῶν νο αἱ,5ῖ. 

3 μαθηεῶν αὐτοῦ. δ ὁ οὖν Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν 
ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ 

ἰ λαμπάδω» καὶ ὅπλων. 3]ησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἑρχόμενα 
6 ἐπ αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς Τέα ζφτεῖτε; ὅ ἀπεκρύθησαν 

αὐτῷ ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς Εγώ οαἰμι. εἰστήκει 
6 δὲ καὶ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ αὐτῶν. 6 ώὧς οὖν εἶπεν 

19. καὶ ἐφύλαξα: Οἱ καὶ 160. οὖν εἰμέ ροβῖ κόσμου Ροη 49. καὶ αὐτοὶ 
ὧσιν 30. πιστευσόντων 9Ί. ἐν ἡμῖν ἕν 25. κάγώς καὶ ἐγώ ... ἡμεῖς ἕν 
ἐσμεν ὁᾷ. ἵνα βθοιπά υπο. καὶ ἕνα 24. ὃ: οὓς ... ἦν ἔδωκας 

ΧΡΙΠ. 1. ὁ ησοῦς 2. ὁ ̓]ησοῦς 4. ἐξῆλθεν καὶ λέγει; ἐξελθὼν 
εἶπεν ὕ. Λάγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
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αὐτοῖρ ὅτι ἐγώ εἰἶμι, ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ὄπεσαν χαµαί. 
Ἴ πᾶλιν οὖν ὀπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτας οἱ δὲ εἶπον Ἰησοῦν Ἱ 
τὸν Ναζωραῖο». 8 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγῶ δἡμι) εἰ 8 

Ἡ, 11. οὖν ἐμὲ ζητεῖτα, ἄφετε τούτους ὑπάγει». θα πληρωθῇ ὁ λόγος 9 

ὃν εἶπεν, ὅτι οὓς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ὃξ αὐτῶν οὐδένα. 

ειμα 10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιρα» εἶλκυσε» αὐτὴν καὶ ἔπαισεν 10 
ὃν α, τὸν τοῦ ἀρχιαρέωρ δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ 
ν δεξιόν. ᾗν δὲ ὄνομα τῷ δούλφ Μάλχος. 11 εἶπεν οὖν ὁ ̓ ]ησοῦς 14 

τῷ Πέτρφ Βαλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴ» θήκην. τὸ ποτήριον ὃ 
μι... δέδωκέν μοι ὁ πατήρ, οὗ μὴ πίω αὐτό; 
η Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλέαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν Ἴου- 12 
1.4. δµίων συνέλαβον τὸρ Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν, 13 καὶ ἀπήγαγον 13 

πρὸς "ἄνναν πρῶτον ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καΐάφα, ὃς ἦν ἆρ- 
1,59. χιρεὺς τοῦ ὀνιαυτοῦ ἐκείον. 14 δν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας 1 
"ο. τοῖρ Ιουδαίοι ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ 

λαοῦ. 15 Ἠκολούθει δὲ τῷ ̓Ιησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος 15 
μαθητής. ὁ δὲ μαθητής ἐκεῖνος ἦν }ωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ καὶ 
συνεισῆλθαν τῷ Ἰησοῦ εἲς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 16ὁ δὲ 16 
Πέτρος εἰστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητῆς ὁ 

-,.. ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσή- 
πο 9. γαγεν τὸ» Πέτρο». 17λόγει οὖν τῷ Πέτρφ ἡ παιδίσκη ἡ θνρωρός 1Ί 

Μη καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρῶώπου τούτου; λέγει 
ἐκεῖνος Οὖκ οὖὐωμ. 18 εἰστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται 18 
ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίοντο' ἦν δὲ 
μετ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ θερµαινόµενορ. { Ὁ οὖν ἀρ- 19 
χιδρεὺς ἠρώτησεν τὸν ᾿]ησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ 
τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς Εγὼ παῤῥησίᾳ 20 

.... λελάληκα τῷ κόσμφ᾿ ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν 
τῷ ἐερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ιουδαῖοι συρέρχονται, καὶ ἓν πρυπτῷ 
ἐλάλησα οὐδέν 34 τί μὸ ἐρωτᾷρ; ἐρώτησον τοὺς ἀκηκοότας εί» 
ἐλάλησα αὐτοῖς  ἴδε οὗτοι οἴδασι ἅ εἶπον ἐγώ. 33 ταῦτα δὲ 22 
αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηροτῶν παρεστηκὼς ἔδωκεν ῥάπισμα 
τῷ ᾿Γσοῦ εἰπών Οὕτως ἀποκρίῃ τῷ ἀρχιερεῖ: 20 ἀφεκρίθη αὐτῷ 2ὸ 

ησοῦς Εἰ κακώς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ ' εἰ δὲ 
καλώς, τί µε δέρεις; 323 4πέστειλεν αὐτὸν ὁ ᾿άννας δεδεµένον 24 

κι2, πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 35 Ἡν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ 25 
Ἡο 14, θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν 
ς ἐς αὐτοῦ εἶ; ἠρήσατο ἐκεῖνορ καὶ εἶπεν Οὐκ εἰμί. 26 λέγει εἷς ἐκ 96 

τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενῆς ὦν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ 

6. ἀπῆλθον .«. ἔπεσον Ἰ. αὐτοὺς ἐπηρώτησε 8. ὁ Ἴησοῦς 10, ὠτίον 
1. τὴν µάχαιρά» σου 1δ. ἀπήγαγον αὐτόν 36. ὃ γνωστὸς τοῦ άρχιε- 
ῥέως: ὃς ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ 17. τῷ πένρ Ρορύ θυρωρός Ρον 
20. λελάληκα: ἐλάλησα ... ἐν τῇ συναγωγῇ «.. 59 (ποα ς) πάντοθεν 
21. ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον 98. ὁ 1ησοῦς 24. σ9 (πο ϱ) ἀπέστειλεν οὖν 



/ 

184 10Η. 16, 27. --- 19, ὁ. 

27 ὠτίον Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ αὐτοῦ; 327 πάλιν οὖν 
ἠρ»ήσατο Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε». 

28 4γουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦ» ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριο»' α µεσ, 
ᾗν δὲ πρωί" καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἷς τὸ πραιτώριον, ὕα μή κο Ἡ αδ, 

29 μιανθῶσι» ἀλλ ὕα φάγωσιν τὸ πάσχα. 3 ήλθαν οὗν ὁ Πιλᾶ- ἕς 2, 
τος πρὸς αὐτοὺς καί φῆσι Τύα κατηγορία» φέρετε κατὰ τοῦ 

30 ἀνθρώπου τούτον; 90 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν 
8 οὗτος κακὸν ποιῶ», οὖκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. δὲ εἶπεν 

οὖν αὐτοῖς Πιλᾶτος «4άβετε αὐτὸν ὑμεῖρ καὶ κατὰ τὸν νόμο» 
ὑμῶν κρύατα αὐτόν. εἶπονι αὐτῷ οἱ ᾿]ουδαῖοι Ἡμῦ οὐκ ἔξεστιν 13, 39. 

32 ἀποκτεῖναι οὐδένα. ὃ2 ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἴησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπεν --- 
38 σημαίνων ποίφ θανάσφ ἤμελλεν ἀποῦνήσκει». δδ Εισῆλθεν οὗ» 

πάλιν εἶς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν ᾿]ησοῦν καὶ 
94 εἶπεν αὐτῷ «Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 33 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς 
3ὔ.4φ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ; ὃδ ἀπε- 

κρίθη ὁ Πιλᾶτος Μήτι ἐγὼ ἸΙονδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ 
90 οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί' τί ἐποίησας; ὃ6 ἀπεκρίθη Ἰ1η- 

σοῦς Ἡ βασιλεία ἡᾗ ἐμὴ οὖκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτον. εἰ ἐκ 
τοῦ κόσμον τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ 
ἠγωνίζορτο, ὕα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις' νῦν δὲ ᾗ βασιλεία 

97 ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. ὃ7 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκοῦν 
βασιλαὺς, εἷ. σύ; ἀπεκρίδη ησοῦς Σὺ λόγεις, ὔτι βασιλεύς εἰμι 

ἐγώ, ἐγὼ εἶς τοῦτο }]έννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλνδα εἶς τὸν 
κόσµο» ἵνα µαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ' πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας κ. 

38 ἀκούθι µου τῆς φωνῆς. Ὀδλέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Τέ ἐστιν ἁλή- 
θεια; Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐῆλθον πρὸς τοὺς ̓Ἰουδαίους, καὶ 19,4. 

39 λάγει αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδομίαν εὐρίσκω ἐν αὐτῷ αἰίαν. 39 ἔστιν δὲ δὶ Σν 
συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε Μ. 15, 

40 οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν ᾿Πουδαίων»; 390 ἐκραύγασαν οὖν ἓτ 3 
πάλιν πάντες λέγοντες ΙΜὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββάν. ἦν δὲ 
ὁ Βαραββᾶς ληστής. 

ΧΙΧ. 
ΕοοῬ Ἠοπιο; ἀἁαπιπβίο, ογαοϊαχίο. Τϊυ]ας οὐ δει νοβίθν. Ἰαίεχ 

δὔ «ο]ιβπηθθ. λΜοτβ. Ῥοτειβεῖο Ιαξθτῖ. βθρυ]ατᾶ. 

1 Τότε οὖν ἆλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿]ησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. ιο23,18. 
2 2 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανο» ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἃς σι, 

αὐτοῦ 1ῇ καφαλῇ, καὶ ἐμάτιον πορφυροῦ» περιόβαλον αὐτό», ὡς Ἡ 
ὃ ὃ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν 

2]. ὁ Πέτρος 28. πρωΐα 29. φησιν: εἶπε 30. εἶπον ... κακὸν ποιῶν: 
κακοποιός δΙ. ὁ Πιλάτος ..9 εἶπον οὖν 88. πάλιν Ρομύ πραιτώριον Ῥον 
4. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ]ησοῦς 3θ. ὁ Ἰησοῦς 3]. ὁ ᾿Ιησοὺς ᾖδ. αἰτίαν 
εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 

ΧΓΣ. ὃ. ΟΙ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν 



σον ---- 

10Η. 19, 4. --- 21. 18ὔ 

Ἱονδαίων καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα, 4 Εξῆλθεν οὖν πᾶλιν ὁ 
1, δω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς 'Ίδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἕνα 

γώτε ὅτι αὐίαν ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν εὑρίσκω,. ὃ ἐξῆλθεν οὖν ὁ ὅ 
Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν 

-- ἱμάτιο». καὶ λέγδι αὐτοῖρ Ἴδε ὁ ἄνθρωπος. 6 ὅτε οὖν εἶδον αὐ- ϐ 
τὸν οἱ ἀρχιερεῖρ καὶ οἱ ὑπηρόται, ἐκραύγασαν λέγοντας Σταύρω- 

1,1, σον σεαύρωσο». λέγει αὐτοῖρ ὁ Πιλάτος «4άρετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
στανρώσατε' ἐγὼ γὰρ οὐχ εὐρίσκω ἐν αὐτῷ αἀίαν. Ἵ ἀπεκρίθη- Ἰ 

Ἱα σαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι Ἡμεῖς 2όμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόµον 
δι ο ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν Θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίῃσεν. ὃ Ὅτε 8 
μ.ρρ οὖν ᾖκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγο», μᾶλλον ἐφοβήθη, Ὁ καὶ 9 

εἰσζλθε» εἶρ τὸ πραιτώριο» παλι καὶ λέγει τῷ ᾿]ησοῦ Πόθεν εἶ 
Μισ, σύ; ὁ δὲ ᾿]ησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 10λέγει αὐτῷ ὁ 1ὐ 
πε, Πιλᾶτος Ἔμοὶ οὐ λαλεῖο; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ὄχω ἀπολῦσαί 

σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σα; {1 ἀπεκρίθη ᾿]ησοῦς Οὐκ 14 
εἶχες ἐξουσίαν κατ ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένο» ἄνω- 
Φεν᾽ διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς µέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 13 ἐκ 12 
τούτου ἐζήτει ὁ Πιλᾶτος ἀπολῦσαι αὐτόν οἱ δὲ Ἰ}ουδαῖοι ἐκραύ- 
Ίαζον λέγοντες ᾿Εὰν τοῦτον ἀπολύσῃς, οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καΐσα” 
ροᾳ πᾶς ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καΐσαρι. 15 ὁ 13 
οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿]ησοῦ», 
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰ τόπον λεγόμενο» .4ιθόστρωτο», 
Ἑβραϊστεὶ δὲ Γαββαθᾶ. 14 ᾖν δὲ παρασκενὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν 14 
ὥς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ιουδαίοις δε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 ἐκραύ- 16 
Ίασαν οὖν ἐκεῖνοι “4ρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πιλᾶτος Ἰὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιε- 
ρεῖς Οὐκ ὄχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καΐσαρα. Ίδτότε οὖν παρέδωκεν 16 
αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα στανρωθῇ. 

ντ, Παρέλαβον οὖν τὸν ᾿]ησοῦ», {7 καὶ βαστάζων αὐτῷ τὸν 17 
Νο], σχαυρὸν ἐξῆλθεν οἷς τὺν λεγόμενο» Κρανίου τόπο», ὃ λέγεται 
1, Εβραϊστὶ Γολγοθᾶ, {όπου αὐτὸν ἐσταύρωσα», καὶ μετ αὖ- 18 

τοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿]ησοῦ». 
19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ: 19 
ἦν δὲ γεγραμµένον» ᾿]ησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ἸΊου- 
δαίων. 20 χοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγρωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, 20 
ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς) 
καὶ ἦν γεγραμµένον Ἑβραϊσεί, Ῥωμαῖϊστί, Ἑλληνιστί. 31 ἔλεγον οὖν 21 

3. ἐδίδουν 4. ἓν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἍᾖΤ. σ9 (ποῦ 9) τοῦ θεοῦ... 
ἑαυτόν θηῖθ υἱόν Ρον 10, λέει οὖν... σταυρῶσαίψ σε, καὲ ἐξουσίαν ἕ, ἔχω 
ἀπολῦσαὶ σε 1. ὁ ̓ ]ησοῦς... οὐδεμίαν κατ ἐμοῦ 12. ἔκραζον . .. ἑαυ- | 
τόνε αὐτόν 19. τῶν λόγων τούτων: τοῦτον τὸν λόγον ... τοῦ βήματος 
14. ὥρα ἦν: ὥρα δὲ... ὡς: ὡσεί 15. ἐκρ. οὖν, ἐκεῖνοι:; οἱ δὲ ἐκραύγασαν 
10. οὖν βοουηάυπη: δὲ. :ησοῦν: θά καὶ ἀπήγαγον 47. αὐτῷ: αὖ- 
τοῦ ΡοΒὲ σταυρόν... ὃν ὃς 20, τῆς πόλεως ὁ τόπος... Ἑλληνιστί, Ῥω- 
μαϊστί 



1560 10Η. 19, 25. --- 40. 

τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ιουδαίων Μὴ γράφε Ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίω», ἆλλ ὃτι ἐκεῖνοο εἶπεν Βασιλεύς θέμι τῶν ᾿[ουδαίων. 

20 33 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος Ὅ Ἰέχραφα, έγραφα. 
2ὺ Οἱ οὖν σερατιῶται, ὅτε ἑσταύρωσαν, τὸν Ἰησοῦ», ἔλαβον τὰ ον αν. 

ματια αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν τέσσερα µέρη, ἑκάσεφ στρατιώτῃτ Ἱο τὴ, 4. 
µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν 

24 ὑφαντὸς δὲ ὅλονυ. 34 εἶπαν οὖν πρὸς | ἀλλήλουρ Μὴ σχίσωμον αὐ- 
τό», ἀλλὰ λάχωμε»ν περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται. ὕα ἡ γραφὴ πλη- προ 
θωθῇ ῇ λόγουσα 4ιδμερίσαντο τὰ ἑμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν 
ματισμόν μου ὅβαλον κλήρο». ΄ Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 

26 ὀποήῄσαν" 35 εἰστήκεισα» δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ κι 3τ, 
αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 

26 Μαρία ἦ Μαγδαληνή. 20) 1ησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν µητέρα καὶ τὸν 
μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ Τὔναι, ἴδε 

2] ὁ υἱός σου. 321 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ δε ᾗ µήτηρ σου. καὶ ἀπ 10, 3. 
98 ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν αὐτὴν ὁ µαθητῆς εἰς τὰ ἴδια. 38 Μετὰ νι ον 

τοῦτο εἰδὼς ὁ ̓ ]ησοῦς ὃτι ἤδη πάντα τετέλεσται, να τολειωθῇ ἤ 
29 γραφή, λέγει 4ιφᾶ. 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους µεστόν᾽ οἱ δὲ αι. .α. 

πλήσαντες σπόγ]ον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκα» 
30 αὐτοῦ τῷ στόματι. 90 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ ᾿]ησοῦς, εἶπεν κι ατ,δο. 

Τετόλεσται, καὶ κλίνας τῆν καφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεύμα. . 
94 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μῆ μείη ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ην τὰ 

ἐν τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ᾖν ἦν γὰρ μεγάλη ᾗ ἡμέρα 
ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Ηιλάτο» ὕνα κατεαγῶσιν 

32 αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθώσι». ὃλ ᾖλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ 
τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συ»σταν- 

33 ρωθέντος αὐτῷ ὃδ ἐπὶ δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον ἤδη 
4 αὐτὸν τεθ»ηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ὃ ἀλλ εἷς τῶν 

στρατιωτῶν λόγχΊ αὐτοῦ τῇν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλδεν εὐθὺς 
3ὔ αἷμα καὶ ὕδωρ. ὃδ καὶ ὁ ἑωρακὼς µεμαρτύρηκε», καὶ ἀληθινὴ αι, »:. 

αὐτοῦ ἐστὶν ᾗ μαρτυρία, κἀκεῖνος οἶδον ὅτι ἀληθῆῇ λέγει, ἵνα καὶ 
36 ὑμεῖς πιστεύσητε. 96 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθή "αι, 
3Ί Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 57 καὶ παλι ἑτέρα γραφὴ λέγει αρ 
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησα». 

38 Μοτὰ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον ᾿Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ -άριμα- Νὶ 2, 
θαίας, ὢὤν µαθητῆς τοῦ ᾿]ησοῦ κεκρυµµένος δὲ διὰ τὸν φύβον Νο 13, 
τῶν Ιουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σώμα τοῦ ᾿]ησοῦ. καὶ ἐπότρεψον ὁ ἵε 3, 

30 Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 39 ᾖλθεν δὲ καὶ 
Νικόδημος, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μῖγμα 

40 σµύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίρας ἑκατόν. 30 ἔλαβον οὖν εὸ σῶμα 

28. τέσσαρα... ἄῤῥαφος 34. εἶπον 326. ἰδού 327. ἰδού 38. πάντα ἤδη 
31. ἐκείνου; «6 (ποη ϱ) ἐκείνη δλδ. συσταυρωθέντος ᾖδ. αὐτὸν ἤδη 
94. εὐθὺς ἐξῆλθεν 39δ. καὲ ὑμεῖς; 9Π1 καὶ 2δ. μετὰ δὲ...ὅὁ Ἰωσήφ..ο 
αὐτοῦ; τοῦ Ἰησοῦ ἆδ. πρὸς αὐτόν: πρὸς τὸν Ἰησοῦν.. ὡσεί 



40Η. 19, 41. --- 20, 18. 187 

τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοι μετὰ τῶν ἀρωμάτων, 
καθὼς ὅθος ἐσεῖν τοῖς Ιουδαίοι, ἐνταφιάζειν. 43 ἦν δὲ ἐν τῷ αί 
τόπῳφ Όπου ἐσταυρώθη κήπος, καὶ ἐν εῷ κήπφ μνημεῖον καιόν, 
ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη' 43 ἀχεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκενὴν τῶν 4) 
Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ᾖρ τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿]ησοῦν. 

"ΧΣ. 
Ἐεειττεοίο. Ῥθίτας οἱ ᾖολβηπθι. Όιο αηρθ]. ἆθειβ οὐ Ματία. 

Ὀιεαρι]ἱ οἸαπβῖφ Ροσίίβ. Τ]οπαβθ, Οοπο]πείο. 

πω, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται 1 
λάμα πρωὶ σκοτίας ὅτι οὔσης δἷς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθο» 

ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου, Ἄ τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα 2 
κ} Πέχρο» καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ὀφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ 

ναι λέγει αὐτοῖς Ἔϊραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν 
ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. ὃ ἐξηλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος µαθη- ἃ 
τής, καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνηµεῖον. 4 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ" καὶ 4 
ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραµεν τάᾶχιον τοῦ Πέτρου καὶ, ᾖλθεν πρῶ- 
τος εἶς τὸ μνημεῖο», ὃ καὶ παρακύψας βλέπει κείµενα τὰ ὀθόνια, ὅ 
οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. ϐ ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρο ἀκολονθῶρ 6 
αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον' καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κεί 
µενα, ᾖἸ καὶ τὸ σουδάριο», ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ 7 
τῶν ὀθονίων κείµενο» ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἷς ἕνα τόπον. 
Βτύτε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ ἄλλος μαθητής ὁ ἐλθὼν πρῶτος δἱς 8 
τὸ μνηµεῖο», καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστενσεν' 3 οὐδέπω γὰρ ἴδεισαν 9 
τὴν γραφή», ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπῇλθον 10 

οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ µαθηταί. 13 Μαρία δὲ εἰστήκει πρὸς 14 
τῷ µνηµείῳ ἔξω κλαίουσα. ὥς οὗν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἷς τὸ 
μνημεῖον, {ὰ καὶ θεωραῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους, 12 
ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσί, ὅπου ἔκειτο τὸ 
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 15 καὶ λέγουσυ αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι, τί κλαίεις; 19 
λέγει αὐτοῖς ὅτι ἦραν τὸν κύριόν µου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν 
αὐτόν. 14 ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν 14 

Σα. ]ησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστί. Ἰδλέγει αὐτῇ 15 
᾿]ησοῦς ΓΓὔναι, σέ κλαίαις; τία ζητεῖς; ἑκείη δοκοῦσα ὅτι ὁ- 

κηπουρός ἐστιν, λέγδι αὐτῷ Κύριε, εἰ σὺ ἑβάστασας αὐτόν, εὖτέ 
μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. Ἰθλέγει αὐτῇ ᾿Ιησοῦς 16 
Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκεύη λάγει αὐτῷ Ἐβραϊστί Ῥαββουνί, ὃ 
λέγεται διδάσκαλε. {7 λάγδι αὐτῇ Ἰησοῦς Μή µου ἅπτον οὕπω {17 
γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς 
µου καὶ εἰπὲ αὐτοῖςρ “4ναβαύω πρὸς τὸν πατέρα µου καὶ πατέρα 
ὑμῶν καὶ Θεόν µου καὶ Θεὺὸν ὑμῶν. 18 ἔρχεται Μαριὰμ ᾗ Μαγδα- 18 

40. οπι ἐν 
ΧΣΧ. 10. αὐτούς: ἑαντούς 11. πρὸς τὸ μρημεῖον κλαίουσα ἔξω 44. 

καὶ ταῦτα... ὃ 1ησοῦς 3ὔ. ὁ Ἰησοῦς ... αὐτὸν ἔθηκας 10. ὁ Ἱη- 

σοῦς' Μαρία... οπι Εβραϊστί 17. ὁ Ἰησοῦς... πατέραµου 1δ. Μαρία 
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ληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακεν τὸν κύριον καὶ ταῦτα 
εἶπεν αὐτῇ. 

19 Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιῷ σαββάτω», κοιὲ Τνο 349, 36, 
τῶν θυρώρ κεκλεισμένων ὕπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβο 
τών Ιουδαίων», ἦλθο ὁ ᾿Πησοῦς καὶ ἔστη εἷς τὸ μέσο», καὶ λέγει (ο .” 

20 αὐτοῖς Εἰρήνη ὑμῶν. 20 καὶ τοῦτο εὐτὼν ἔδειδον καὶ τὰς χείρας σα 3, 
καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖρ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν 

21 κύριον. 34 εἶπεν οὖν αὐτοῖς πάλιν Εἰρήνη ὑμῖν καθώς ἀπέσταλ- 
92 κάν µε ὁ πατήρ, κἀγὼ πέµπω ὑμᾶς. 22 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύ- ατ, 14 
29 σησεν καὶ λέγει αὐτοῖς «4άβετε πνεῦμα ἅγιον. 25 ἄν τινων ἀφῆτα 

τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς' ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Μι 15, τα. 
94 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος 4ίδυμος, οὖκ ἦν 
2ὔ μετ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ᾿Ιησοῦς. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µα- 

θηται Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Εὰν μὴ ἴδω ἔν 
ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν 
µου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω µου τὴν χεῖρα ες τὴν 

20 πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 26 Καὶ μεθ ἡμέρας ὀμτὼ πάλιν 
ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς με αὐτῶν. ἔρχεται ὁ 
᾿]ησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ µέσον καὶ εἶπεν 

27 Εἰρήνη ὑμῖν. 3] εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δἀάκτυλὀν σου 
ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς µου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλα 

28 εἰς τὴν πλευράν µου, καὶ μῇ γίνον ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. 28 ἀπε- 
κρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ κύριός µου καὶ ὁ θεός µου. 

29 28 λέγει αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς Ὅτι ἑώρακάς µε, πεπίστευκας µακάριοι 
οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντος. 

30 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ ̓ Ιησοῦς ἔνώπιον αἱ, 5. 
τῶν μαθητῶ», , ἃ οὐκ ἔσει γε]ραμμένα ἐν τῷ βιβλέφ τούτῳ 

31 δΙ ταῦτα δὲ ἸόΊραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἴησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς 
ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ὄχητε ἐν τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ. 

ΧΧΙ. 

Τετῆα τθάϊνὶνὶ πιαπὶ(θείαἠο κά Ίάσυπ Τιροτιβάοθ. Ῥοΐτὶ τοβ απο; 
«1019868 ΏΟΠ πιοσίδασαβ. 9 αποίοτθ θνθηρο]ή. 

] Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσθν ἑαυτὸν πᾶλιν τοῖρ μαθηταῖς ἐπὶ 
2 τῇς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ 

Σίμων Πέτρος καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος 4ΐδυμος καὶ Ναθαναὴλ 
ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίον καὶ ἄλλοι ἐκ 

3 τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. ὃ λέγει αὐτοῖς «Σίμων Πέτρος ᾿Υπάγω 

18. ἀπαγγέλλουσα 19. τῶν σαββάτων ο... μαθηταὶ συνηγµένοι 20. 
ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὲ τὴν πλευρὼν αὑτοῦ 21. ὁ ̓ Ἰησοῦς πάλιν 
24. ὁ ὁ ᾿1ησοῦς 20. τὴν χεῖρώ µου ᾖ328. καὶ ἀπεκρέθη ὁ Θωμᾶς 29. 
θωμᾶ, πεπίστευκας 80. μαθητῶν αὑτοῦ 91. ὁ ᾿]}ησοὺς 

ΧΧΙ. 1. πάλιν ὁ ᾿]Ιησοῦς 
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ἁλιαύειν. λάγουσιν αὐτῷ ἘἜρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σού, ἐξῆλθον 
καὶ ἐνέβησαν εἶς τὸ πλοῖον, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ υκεὶ ἐπίασαν οὐ- 
δέν. ἁπρωίας δὲ ἤδη γινοµένης ἕστη ᾿Ιησοῦς εἰρ τὸν αὐγαλόν' 6 

-:., οὗ µόντοι ᾖδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστί. ὅ λέγει οὖν αὐ- ὅ 
φοῖ, ὁ ᾿Ιησοῦς ΠΙαιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετει ἀπεκρίθήσαν 
αὐτῷ Οὔὐ. 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Βάλετε οἷς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ ϐ 
πλοίου τὸ δίκτυο», καὶ εὑρήσετο. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ 
ἑλκύσαι ἴσχυο» ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἠἀθύων. Ἰλέγει οὖν ὁ µα- 

5, θητὴς ἐκεῖνορ ὃν ἠἡγάπα ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρφ Ὁ κύριός ο, 
Σίμων οὖν Πέτρος, ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτη» 
διεζώσατο, ἦν }ὰρ γυμνός, καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν 
δοὶ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίφ ᾖλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν 8 
ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὧς ἀπὸ πηχῶν διακοσίω», σύροντες τὸ δίκτνον 
τῶν ἠθύων. 9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσι ἆνθρα- 8 
κιὰν κειµένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 190 λέγει αὐ- 10 
τοῖ ὁ ᾿]ησοῦς Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε »ῦ». 
14 ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἶλκυσεν τὸ δίκτυο» εἰς τὴν γῆν 14 
μεστὸν ἠθύων μεγάλων ἑχατὸν πεντήκορτα τριῶν' καὶ τοσού- 
των ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυο». Ἰ2λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿]ησοῦς 12 
4εὔτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν 
Σὺ τί εἶ, εἰδότερ ὅτι ὁ κὐριός ἐσίι. 15 ἔρχεται ᾿]ησοῦς καὶ 18 
λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 

1.1, 14 χοῦτο {δη ερίτον ἐφανερώθη ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς 14 
ἐκ νεκρών. 

Ὅτε οὖν ἠρίστησα», λέγει τῷ δίµμωνι Πέτρφ ὁ ησοῦς Σίμων 15 
Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µα πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ Ναὶ κύριε, σὺ 
οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ Βόσκε τὰ ἁρνία µον. 16 λέγει 16 
αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων ᾿Ἰωάννου, ἀγαπᾷς µε; λέγει αὐτῷ 
Ναὶ κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ΙΠοίμαινε τὰ πρό- 
βατά µον. 17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς µε; 17 
ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ ερίτον Φιλε µε; καὶ 

9, εἶπεν αὐτῷ Κύριε, πάντα σὺ οἶδας, σὺ γιώσκεις ὅτι φιλῶ σε. 
λέγδι αὐτῷ Ἰησοῦς Εύσκε τὰ προβάτιά µου. 185 ἀμὴν ἀμὴν λέγω 18 
σοι, ὅτε ἠς νεώτερος, ἑζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου 
ήθελες ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράρ σου, καὶ ἄλλος σε 

13, 33, ζώσει καὶ οἶσθι ὅπου οὐ θέλει. 19 τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων 19 
η ποίφ Θανάτφ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ 

“ἀκολούθει µοι. 30 ἐπιστραφεὶς ὁ Πἱέτρης βλέπει αὺν μαθητὴν 20 
αντ. ὃν ἠγάπα ὁ ̓ ]ησοῦρ ἀκολονθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνφ 

ι 

1, 33 

ὃ. ἀνέβησαν... πλοῖον: αάά εὐθύς 4. γενομένης... ὁ 1ησοὺς ὅ. ἴσχυ- 
σαν δ. ἀλλ 14. οἵι οὖν... ἐπὶ τῆς γῆς 12. οὐδεὲς δέ 19. ἔρχεται 
οὖν ... ὁ Ἰησοῦς 14. ὁ Ἰησοῦς ... µαθηταῖς αὑτοῦ 18. ᾿]ωάννου: 
Ἰωνῶ ... πλεῖον 10. Ἰωάννου: ᾿Ἰωνᾶ 11. Ἰωάννου: ᾿]ωνᾶ... σὺ πάντα 

ὁ ᾿Ιησοῦς ... πρόβατα 94. ἐπιστραφεὶς δέ 
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ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούςᾳ 
91 σε, 34 τοῦτον ἐδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ Κύρια, οὗτος δὲ 
οτί; 33 λάγοι αὐτῷ ὁ Ιησοῦς ᾿Εὰν αὐτὸν θέλω μένευ ζως ἔρχομαι, 
98 τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀκολούθει. 35 εξήλθε» οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς 

οὺρ ἀδελφοὺς ὅτι ὁ µαθητὴς ἐκεῖνορ οὐκ ἀποθνήσκει καὶ οὐκ 

εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ ]ησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκοι, ἆλλ ᾿Εὰν αὐτὸν θέλω 
µένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 

Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας 
26 ελξτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθῆς αὐτοῦ ᾗ μαρτυρία ἐστίν. 35 ἔστιν 

δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ ̓ ]ησοῦς, ἄτια ἐὰν γράφηται 
καθ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῇσαι τὰ γθαφόμενα 

βιβλία, 

ΠΡΑΕΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛ{«ΟΝ. 

Ἱ. 

ὗθεα τοάϊνϊνῖ πιαπάθία οἱ ἵπ οοθ]ατα τθάϊίαφ. ΑΡροείοϊ. Ῥοϊτὶ οχαῖο 
49 σάς οἶαιθ ϱα/Ποιοπάο. Ελσίέαως Μαιμῖα». 

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντω», ὦ Θεόφιλε, 
3 ὧν ἤρξατο ᾿]ησοῦς ποιαῖν τε καὶ διδάσκει», 3 ἄχρι ο ἡμέρας ἑν- 

σειλάµενος τοῖς ἀποστόλοις διά πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο 
ὃ ἀνελήμφθη ὃ οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτον ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν 

αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκµηρίοις, δὲ ἡμερώῶν τεσσεράκορτα ὀπτανό- 
{ µενος αὐτοῖρ καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ" 4 καὶ 

συναλιζόµενος αὐτοῖς παρήγγειλεν ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρί 
ζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ 

δ µου ᾽ ὅδτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδασι, ὑμεῖς δὲ βαπεισθήσεσθε 
ὁ ἐν πνεύµατι ἁγίφ οὗ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. ϐΘοἱ μὲν οὖν 

συνελθόντερ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, εἰ ἐν τῷ χθόνφ 
Ἰ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλεία» τῷ Ἱσραήλ; Ἰ εἶπεν δὲ πρὸς 

αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐσεῖν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ 
δ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία, 8 ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος 

5, 50. 
0. μ.. ψ... ι Ὅ 

30, 20. 

» Ύς / 252 6ς » λ , ) τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ ὑμᾶς, καὶ ἔσοσθέ µου μάρτυρες ἔν τα. 
Ἱερουσαλὴμ καὶ πάᾶσῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου 

9 τῇς γῆς. ὃκαὶ ταῦτα εὐπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, Καὶ ναφέλη 
10 ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. ἸΟκαὶ ὡς ἀτενίζοντες 

ἦσαν εἰ, τὸν οὐρανὸν πορενοµένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες ὃνο 
«41 παρειστήκεισα» αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσιν λευκαῖς, 14 οἳ καὶ εἶπαν '4»- 

33. ἀκολούθει µον 34. ἐστιν ἤ μαρτυρία αὐτοῦ 32ὔ. αἀά ἵπ βηθ ἁμήν 
1. 1. ὁ ᾿]ησοῦς 32. ἀνελήφθη 8. τεσσαράκοντα 4. παρήγγειλεν 

αὐτοῖς δ. λήφεσθε... μου; μοι ... καὶ ἐν πάσῃ 10. ἐν ἐσθῆτι ἡευκῇ 
41. εἶπον 

- α. -- κ - 

ον στο ο κα. ο. -Ὁ-.. - - 
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δρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος 
ὁ ̓ Ιησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἑλεύ- 
σεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορδυύµενον εἰ τὸν οὐρανό». 

Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὅρους τοῦ καλουµένον {2 
ἑλαιῶνος, ὃ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτονυ ἔχον ὁδόν. 19 καὶ 19 
ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταµένοντες, ὃ 
τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ ]άκωβος καὶ «4νδρέας, Φίλιππος καὶ 
Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, ᾿Ἰάκωβος ᾽4λφαίου καὶ 
Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ιούδας Ιακώβου. 14 οὗτοι πάντες ἦσαν 14 
προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ 
Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿]ησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

Καἱ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν µέσφ τῶν 15 
ἀδελφῶν εἶπεν. ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν 
εἴκοσι ' 16:4νδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἦν προ- 10 
εἶπεν τὸ πγεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος «4αυὶδ περὶ ᾿Ιούδα τοῦ 
γεομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦ», 17ὅτι κατηριθμηµένος 17 
ὃν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλήρο» τῆς διακορίας ταύτης. ἵὃ οὗτος 15 

μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἔκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνῆς 
γενόμενος ἐλάκησεν µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐ- 
τοῦ" 19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλήμ, 19 
ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέντφ αὐτῶν -4κελ- 

«νι, δαµάχ, τουτ ἔστιν χωρίον αἵματος. 20 γέγραπται γὰρ ἓν βίβλφ 20 
, 

᾿ψαλμῶν Γενηδήτω ᾗ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μᾗ ἔστω ὁ κατοι- 

να, πῶν ἐν αὐτῇ, καί Την ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος. Σ1 δεῖ 21 

ΠΠ. 

οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἔν παντὶ χρύνῳ ᾧ εἰσῆλθον καὶ 
ἐξ[λθεν ἐφ ἡμᾶς ὁ κύριος ]ησοῦς, 32 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βα- 22 
πτίσµατος Ἰωάννου ἕως τῇς ἡμέρας ᾗς ἀνελήμφύη ἀφ ἡμῶν, 
μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 
35 Καὶ ἔστησαν δύο, ᾿]Ιωσὴφ τὸν καλοήµενον Βαρσαββᾶν, ὃς 23 
ἐπεκλήθη ᾿]οῦστος, καὶ ἹΜατθίαν. 34 καὶ προσευξάµενοι εἶπαν 34 
Σὺ κύριε καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων 
τῶν δύο ἕνα 3δλαβεῖν τὸν τύπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀπρ- 9ὔ 
στολῆς, ἀφ ἡἤς παρέθη ᾿Ιούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν 
ἴδιον. 36 καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ 26 
Ματόθίαν», καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἔνδεκα ἀποστόλων. 

44. ἀναληφθείς 13. ἀνέβησαν εἲς τὸ ὕπερφον .. .1άκωβος καὲ ᾿]ωάννης 
14. τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήῄσει... Μαρίᾳ .ο. καὶ σὺν τοῖς 1ὔ. ἀδελφῶν: 
μαθητών .. . εἴκοσιν 10. γραφὴν ταύτην... τὸν Ἰησοῦν 11. ἐν: σύν 
185. τοῦ μισθοῦ 19. ̓ Ακελδαμά 20. λάβοι 11. ᾧι ἐν ᾧ 29. ἀνελήφθη 
... γενέσθαι σὺν ἡμῖν 29. Βαρσαβᾶν 24. εἶπον ... ὃν ἐξελέξω Ῥοη Ροµί 
ἕνα οὔ. τὸν τόπον τὸν κλῆρον ... ἄφ: ἐξ 20. αὐτοῖς: αὐτῶν 

α 
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11. 

Εβυρίο αρῖτιίας βαποθι Ππρααταπ ἆοπαπ, ΕΡθἱπὶ ογβἰο ἀθ ταί]- 
απῖϊβ οοθίίβ οἵ Ὀανίάϊια,. Ἐτία πα]]]α αἀ Ολτ]είσπι οοηυνοτυυπίας. Ότθ- 

ἀθηδίυπη ϱΟΠΙΠΙΙΠΙΟ. 

] Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν {ῇς. πεντηκοστῆς 
ο ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. καὶ ἐγέντο ἄφνω ἐκ 

τοῦ υὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φεροµένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν 
4 ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθεζόµενοι, ὃ καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς δια- 

μεριζόμεναι Ἰλᾶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέν τὸ ἐφ ἕνα ἕκαστον 
ι αὐτῶν», 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο 

ει ιε, 
Φε, 

λαλεῖν ἑτέραις γλὠσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγ]εσθαι ' 
ν αὐτοῖς. ὅ Ἡσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες ᾽]ουδαῖοι, ἄνδρες 
ϐ εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὺς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν' ϐ γενομένης 

δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῇλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι 
Ἱ ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. ᾖ εξί- 

σταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες Οὐχὶ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἶσιν 
ν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι ὃ καὶ πῶς ἡμεῖο ἀκούομεν ἕκαστος τῇ 
ϱ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγερνήθημε», ὃ Πάρθοι καὶ Ἠῆδοι καὶ 

Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμία», Ιουδαία» τε 
10 καὶ Καππαδοκία», Ηόντον καὶ τὴν Ασία», 0 Φρυγία» τε καὶ 

Παμφυλία», Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς 4ιβύης της κατὰ Κυρή- 
1 καὶ οἱ ἐπιδημοῦντερ Ῥωμαῖοι, ᾿Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλντοε, 
{11 Κρῆτες καὶ ραβες, ἀκούομεν λαλούνεων αὐτῶν ταῖς ἡμετέ- 
µ θαις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ; 13 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ 

διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντεο Τί ἂν θΘέλοι τοῦτο 
13 εἶναι; 156 ἔτδροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκουρ µεμµεστω- 

µένοι εἰσίν. 
αι Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖρ ἔνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνή» 

αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ χατοι- 
κοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῶν }ωστὸν ἔστω, καὶ 

16 ἐνωτίσασθα τὰ ῥήματά μου. 16 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖρ ὑπολαμβάνετε 
16 οὗτοι μαθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας, 16 ἀλλὰ τοῦτό 
{7 ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτον 31ΤἜσται ἐν ταῖς ἐσχάταις 

ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πεύµατός µου ἐπὶ πᾶσαν 
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θνγατέρες ὑμῶν, 
καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὁ ὑμῶν 

18 ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται' 19 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους µου καὶ 
ἐπὶ τὰς δούλας µου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύ- 

1θµατός µου, καὶ προφητεύσουσιν. 19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὔ- 
ϱανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῇς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα 

Π. 2. καθήµενοι 4. αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι 7. ἐξίσταντο δὲ πάντες 
ος. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους Οὓὐκ ἐδοὺ πάντες 19. διηπόρουν 193. χλευά- 
ὅοντες 16. κάά ἵη Βπο Ἰωήλ 17. Καὶ ἕσται ... ἐνύπνια 
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καπνοῦ, 20 ῥ 9 ἦλιος μετασεραφήσεται εὖς σκότος καὶ ἡᾗ σελήνη εἰς 20 

αἷμα πο ῇ ἀλθεῖν ἡμέραν κυρίον τὴν με]άλη» καὶ ἀπιφανή. 

ται. 33 άνδρες Ἱσραηλίεαι, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους ' 1η- 22 
, σοῦν τὸν Ναζωραῖον 7 ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς 
ἡμᾶς δυνάµεσιν καὶ τέρασιν καὶ σημείοις , οἱς ἐποίησεν δὲ αὐτοῦ 
ὁ θεὺς ὃν μέσφ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε, 29 τοῦτον τῇ ὥρισμένῃ 23 
βουλῇ καὶ προγρώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον διὰ χδιρὸρ ἀνόμων προσ- 
πήξαντες ἀνείλατε, 34 ὃν ὁ θεὸρ ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας 34 

” , η 9 ο 4 ” » 4 ς 2 9 

«τοῦ Θανατρυ, καθότι οὐκ ἡν δυνατο» κρατεῖσθαι αὐτον υπ ανυ- 
ϱρε 16, 
ἔ-αι. 

19 30. 

| εριθ), 4, 

Ιε 8, 
10, 14, 

χο1ο,1. 24 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἑὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσε- 24 

19, 39 

τοῦ. 36 {ανὶδ γὰρ λέγει εἶ αὐτόν Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν 26 
μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλενθῶ. 36 διὰ 20 
τοῦτο Πὐφράνθη µου ᾗ καρδία καὶ ἠγαλλιάσατο ᾗ γλῶσσά µου, 
ι 4 τε , ΄ 3 39.2 ῤ νχι ο 2 9 

ἔτι δὲ καὶ ᾗ σάρξ µου πατασκηνώσει ἐπ ἐλπίδι, 321 ὅτι οὐκ ἐγκα- 27 
[ 4 ΄ 3 σ δφ Ἱ , κ σ ρ 

ταλείψειο την Ψυχή» µου εἰ ᾷδην οὐδὲ δῶσεις τὸν Οσιὸ» σου 
ἰδεῖν διαφθορά». 35 ἐγνώρισάς µοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις µα28 
εὖ ν ὰ τοῦ ῤ 294νδρες ἀδελφοί, ἐξὸν 29 φροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου. δρες ἀδελφοί, ἐξὸν 2 
εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου «{ανίδ, 
ὅτι καὶ ὀτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἓν ἡμῖν 
ἄχρι της ἡμέρας ταύτης. δ0 προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς 30 
ὅτι ὄρκφ ώμοσεν αὐτῷ ὁ Φοὸρ ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ 
καθίσαι ἐπὶ εὺν θρόνον αὐτοῦ, 31 προϊδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς 34 

. ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι οὔτε ἐγκατελείφθη εἰς ἆδην οὔτε ἡ 
4 2. νά , ον. 4 2 ην. 2 ς 

σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθορά». 32τοῦτον τὸν Ιησοῦν ἀνέστησεν ὁ 33 
ϕ ή ΄ « ὁ Ε] 4 ρ 33 ζ- ὃ ξ ”» ή » Αν 

ὕεος, οὐ πάντες ημεῖς ἐσμεν μάρτυρες. τῇ ὄεξιᾷ οὐ» του ὤεου 9ὸ 
« 4 , Γ] ο ” , ” ε ) 4 

ὑψωθείς τήν τε ἐπαγ]ελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβῶν παρα 
ο. 4 , . 4 ες Ν , . 2 , 84 ὁ 

τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο 9 ὑμεῖς και βλέπετε καὶ ἄκουετε. ὃ" οὐ 84 

γὰρ «4ανὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν ὁ 
α. πύριος τῷ κυρίῳ µου Κάθου ἐκ δεξιῶν µου 2ύξζως ἂν θῶ τοὺς 35 
: ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. ὃ9 ἀσφαλῶς οὖν γύω- 36 
σχέτω πᾶρ οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ «Χριστὸν 
ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖο ἐσταυρώσατε. 

κούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδία», εἶπόν τε πρὸς τὸν 1 
Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους Τι ποιήσωµε», ὤνδρες 
ἀδελφοί; ὃ8 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς ἹΜετανοήσατε, καὶ βαπτι- 38 
σθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿]ησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶ», καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου απγνεύματος. 
ϐθ ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ πᾶσιν 99 

20. τὴν ἡμέραν 324. ὃς ἂν 39. ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποδεδειγμένον ... χαθὼς 
καὶ 289. ἔκδοτον Λαβόντες διὰ χειρῶν ... ἀνείλετε 325. Προυρώμη» 20. 
εὐφράνθη |] καρδία µου 2]. δουν 90. καθίσαε: ΡΓΔ6πι τὸ κατὰ σάρκα 
ἀναστήσειν τὸν Χριστόν ... ἐπὲ τοῦ θρόνου 3. ὅτι οὐ κατελείφθη ἤ 
φυχἠ αὐτοῦ εἰς ᾖδον, οὐδέ 35. τοῦ ἁγίου πνεύματος ... ὃν νῦν ὑμεῖς 
βλέπετε ᾖθ. καὶ κύριον: ς9 (ΠΟ ς) ΟΠ1 καὶ... αὐτόν Ῥοβύ Χριστόν ΡοἩ 
».. ὁ θεὸς ἐποίησε ὁ]. τῇ καρδίᾳ... ποιήσομεν ῥὧδ. δὲ ἔφη... λήψεσθε 

Κου. Τθει, οὰ, Τ{, 19 
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τοῖς εἶς μακρὰν ὅσους ἆν προσκαλέσηται κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν. χρν.! 
40 0 ἑτέρριρ τὰ λόγοις πλείοσιυ διεµαρτύρατο, καὶ παρεκάλει λέγω» 

4 Σώθητε ἀπὸ τῆς γεεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 43 Οἱ μὲν οὖν 51 
ἀποδεξάμενοι τὸ» λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησα», καὶ προσετέθησαν 

13 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκεύηῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι 43 ᾖσαν δὲ προσκαρτε- 
ροῦντες τῇ διδαχῆ πῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνία, τῇ κλάσει 
τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖο. 

49 Ἐγίνετο δὲ πάση ψυχῆ Φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα 
4! διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. “ πάντας δὲ οἱ πιστεύοντες ἦσαν 
[5 ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαρτα κοινά, 45 καὶ τὰ μτήµατα καὶ τὰς ε, 1... 

ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διµέριζον αὐτὰ πᾶσι καθότι ἄν τις 
46 χρείαν εἶχεν' Α5καθ) ἡμέραν τα προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν 

ἐν τῷ ἐερῷ, κλῶντές τε κα: οἶκον ἄρτον, µετελάμβανον τροφῆς 
4) ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας, ΑΤαὐοῦντεςρ τὸν θεὸν καὶ 

ὄχοντες χάρυ πρὸς ὅλον τὸν λαόν. ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς 
σωζομένους καθ ἡμέραν τῇ ἐκκλησιᾳ. 1, 

Πι. 
Ροίάιβ θαηαί πιοπάϊουπα ο]ααάυπα οἱ οο]οσίαέας βαροπίεπι Ρορα]υπι 

κᾱ ροθπἹθπῶαπη 8ο Πάθπη. 

Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἷς τὸ ἑδρὸν 
ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. Ἄκαί τις ἀνὴρ χωλὸς 
ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἑβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ τε, ο. 
ἡμέραν «πρὸς τὴν Όνραν τοῦ ἑροῦ τὴν λεγομένη» ὡραίαν τοῦ 

ἃ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν' ὃ ὃς 
ἰδὼν Πέτρον καὶ ᾿Ἰωάννηρ μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἑερὸν ἠρώτα 

4 ἐλεημοσύνην λαβεῖ. « ἀτενίσας δὲ Πέτρο, εἶ, αὐτὸν σὺν τῷ 
ὅ Ἰωάννῃ εἶπεν Βλέψον εἰς ἡμᾶς. 5 ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν 
6 τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. εἶπεν δὲ Πέτρος ᾽ργύριον καὶ χρυσίον 

οὐχ ὑπάρχει μοι ὃ δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωµι' ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναξωραίου ποριπάτει. 7 καὶ πιάσας αὐτὸν 

τῆς δεξιᾶς χειρὸς γειρεν ' παραχρῆμα δὲ ἑστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ 
8 βάσεις καὶ τὰ σφυρά, θχαί ἐξαλλόμενος ἆ ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ 

εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱδρὸν περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος αὔ ῶν 
9 τὸν θεό». 9 καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὺς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰ- 
10 νοῦντα τὸν θεόν' 19 ὁπεγίνωσκόν τ8 αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς 

τὴν ἀλεημοσύνην καθήµενος ἐπὶ τῇ ὁραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ 
ἐπλήσθησαν θάµβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι αὐτῷ. 

14 Κρατοῦντος δε αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ Ἰωάννην συνέδραµεν 
πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ «Σολομῶνος εν1. 

ο - 

40. διεμαρτύρετο 43. ἀσμένως ἀποδεξάμενοι ... ΟΙΏ ἐν 4λ. καὶ τη κλάσει 
4ὐ. Ἐγίένετο 

ΠΠ. 0. ἔγειραι καὶ περιπάτει δ. καὶ αἰνῶν 9. αὐτὸν πᾶς ὁ λαός 
10. αὐτός: οὗτος 11. αὐτοῦ: τοῦ ἰαθέντος χωλοῦ ... πρὺς αὐτοὺς πᾶς 
ὁ λαός ... Σολομῶντος 



λΟτ. ὃ, 12. ---ᾱ, 2. 106 

ὄκθαμβοι. 12 Φὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίατο πρὺς σὺν λαόν -4ν- 12 
ὃρος ᾿Πσραηλίεαι, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενέζετε ὡς 

μ.39,11. (δς ὄννάμει ὃ εὐσεβέίᾳ πεποιγκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 19 ὁ 13 
εἩ, 6, θεὺς ««βραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ ᾿]ακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶ», 

ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ 
ἠρρήσασθε αὐτὸν κατὰ αρόσωπον Πιλάτου, κρώαντος ἐκείου 
ἀπολύειν' 14 ὑμεῖς δὲ εὺν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ 14 
ἐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 19 εὺν δὲ ἀρχηγὸν τζε 16 

εἩ. ζωῇς ἀπεντεύατε, ὃν ὁ θεὺς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶ», οὗ ἡμεῖς µάρεν- 
θές ἐσμον. 16 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτο», ὃν 16 
Θεωρεῖτε καὶ οἴδατα, ὁστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίσεις : 
ἡ δί αὐτοῦ ἄδωκον αὐτῷ εὖν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πᾶν- 
των ὑμῶν. 17 καὶ νῦν», ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, 11 
ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν 19ὁ δὲ θεὺς ἆ προκατήγγειλεν 18 
διὰ στόματος πάντων τῶν προφητών, παθεῖν σὺν Χρισεὸν αὐ- 
κοῦ, ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 µετακοῄσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς 19 
τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροί 
ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου 20μαὶ ἀποστείλῃ εὸν προκε- 20 
χειρισμένο» ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦ», 1! ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι 24 
ἄχρι χθόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ 

ο 1 Ἡν 19. στόματος τῶν ἁγίον ἀπ] αἰῶνορ αὐτοῦ προφητώ». 22 Μανσῆς 29 

κι. μὲν εἶπεν ὅτι προφήτη» ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ 

εδ φῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ' αὐτοῦ ἀκούσοσθε κατὰ πάντα ὅσα 
ἂν λαλήσῃ αρὸς ὑμᾶς. 35 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ 26 
ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείου ἐξολεθρευθήσεται ἓκ τοῦ λαοῦ, 
3 καὶ πάντες δὲ οἱ απαροφῆται ἀπὸ Σαμονὴλ καὶ τῶν καθεξῆς 24 
ὕσοι ἐλάλησαν, καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 35 ὑμεῖς 2ὔ 

Ίνα ῥσσὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφησῶν καὶ σῇο διαθήκης ᾗς διέθετο ὁ θεὺς 
ὧν πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς ᾽4βραόάμ Καὶ ἐν τῷ σπέρ- 

µατί σον ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 36 ὑμῖν 26 
πρώτον ἀναστήσας ὁ θεὺς εὺν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν 
εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν «ῷ ἀποσερέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριών 
ὑμῶν. 

1Υ. 

Ῥεΐταρ οἱ ὁοἴαηπθς οβρέΐ ΟΟΣΑΠΩ βγπθἀτίο. ὨὈιπ]υπίας ουπα ἴπίου- 
ἀῑοίο. βΒαρρ]οβΏῖο αροβίο]οταπι. (οπιπαπίο Ῥοποσαπι; Β4σπδβαθ 

ος Ἡροτα]έας. 

4αλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὺν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ 4 
ἐερεῖς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ ἑεροῦ καὶ οἱ «Σαδδουκαῖοι, Ἅδιαπο- 2 

12. οπι ὁ 13. Οἱ μέν 18. αὐτοῦ ροδί προφητῶν Ροη ... οὕτω ᾖ20. 
προνεκηρυγµένον -- .ησοῦν Χριστόν 21. στόμ. πάντων ἁγί. αὐτοῦ 

'.πρὀφ. ἀπ αἰῶνος 9, μὲν γὰρ πρὸς τοὺς πωτέρας εἶπεν 329. ἑώνο ἂν. .ο 

ἐξολοθρενθήσεται 24. προκοτήγγειλαν 9ὔ. οἱ υἱοί: οπι οἱ ... ὑμῶνς 
ἡμῶν ... 931 ἐν 26. ὁ θεὸς ἀναστήσας τὸν παῖδα αὑτοῦ ᾿Σησοῦν 

1ρ3 
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νούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὺν καὶ καταγγέλλειν ἐν 
ὃ τῷ Ἰησοῦ τὴν. ἀνάστασιν τὴν ἐκ ρεκρῶν, ὃ καὶ ὀπέβαλον αὐτοῖς 5. 19. 

τὰς χεῖρας καὶ ὄθεντο εἰς τήρησιν είς τὴν αὗριον'. ἢν }ὰρ ἑσπέρα 
4 ᾖδη. 4 πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγο» ἐπίστευσαν, καὶ 

ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 
6 Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν εοὺς ἄρχορταςρ 
ὁ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖρ ἐν Ἱερουσαλήμ, Όκαὶ 

"άνναν τὺν ἀρχιερέα καὶ Καϊάφαν καὶ Ιωάννη» καὶ “4λέξανδρον 
Ί καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους ἀρχιερατικοῦ, Ἰ καὶ στήσαντες αὐτοὺς 

ἐν µέσφ ἐπυνθάνοντο Ἐν ποίᾳ δυνάµει ἢ ἐν ποίφ ὀνόματι ἐποιη- 
8 σατα τοῦτο ὑμεῖρ; ὃ τότε Πέτρος πλησθεὶρ πνεύματος ἁγίου 

εἶπεν πρὸς αὐτού άρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι τοῦ 
ϱ Ισραήλ, Ὁ εἰ ἡμεῖρ σήµερο» ἀνακριωόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρά- 
10 πον ἀσθενοῦς, ἐν αίνι οὗτος σέσωσται, {90 γνωστὸν ἔστω πᾶσιν »,ε.ι.. 

ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαφῷ ᾿Ἱσραὴλ, ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 
τοῦ Ναξωραίον, ὃν ὑμεῖς ἐστανρώσατε, ὃν ὁ θεὸς ὕγειρεν. ἐκ 

1 ακρῶν, ἐν τούτφ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 14 οὗτός προ 11, 
ἐστιν ὁ λίθος ὀ ἐξουθενηθεὶς- ὑφ ὑμῶν τῶν οὐκοδόμων, ὁ 7ενό- κι 3 8 

2 μενος εὖ κεφαλὴν γωνίαρ. 12καὶ οὐκ ἄστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ | 
σωτηρία” οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδο- 

13 µένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 15 Θεωροῦντες δὲ 
τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥησίαν καὶ Ἰωάννου, καὶ καταλαβόμενοι ὅτι 
ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἶσι καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζο», ἐπεγίωσκόν 

Ἴδτε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ ᾿Ιησοῦ ἦσαν, {4 τόν το ὤνθρωπον βλέπον- 
τες σὺν αὐτοῖς ἑστώτα τὰν τεθεραπευµένον οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 

15 19 κελεύσαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίον ἀπελθ εἴν, συνέβαλλον 
16 πρὸρ ἀλλήλους 1θλέγοντες Τί ποιήσωµεν τοῖς ἀνθρώποις σού- 

τοις; ὅτι μὲν γὰρ }»ωστὸν σημεῖον γέγονεν δι αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς 
κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ φανερό», καὶ οὗ δυνάµεθα ἀρνήσασθαι' 

11 17 ἀλλ ἕνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εὖς τὸν λαόν, ἀπειλῇ ἄπει- 
λησώμοθα αὐτοῖρ µηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτφ μηδενὶ ἀἂν- 5, 3. 10. 

18 θρώπων. {9 καὶ καλέσαντες αὐτοὺρ παρήγγειλαν εὺ καθύλου μὴ 
19 φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκει» ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ ᾿]ησοῦ. 19 ὁ δὲ 

Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀποκριθένεες εἶπον πρὸς αὐτούς Κὺἰ δίκαιόν 
"ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἤ τοῦ Θεοῦ, κρί ο, 5. 

20νατε' 30 οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ 
24 λαλεῖν. 31 οἱ δὲ προσαπειλησάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὺ- 

θίσκορτες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτούς, διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες 
ῥ) ἐδόξαξον τὸν θΘεὺν ἐπὶ τῷ γεγονότι 32 τῶν γὰρ ἦν πλειόνων 

ΙΝ. 4. ὡς: ὡσεί ὅ. τοὺς ἄρχοντας καὶ πρεσβυτέρους καὶ γραμμα- 
τεῖς ες Ἱερ. ᾖἹ. ἐν τῷ µέσφῳῳ 31. τῶν οἰκοδομούνεων 12. οὐδέ: οὔτε 
44. τε; δὲ 16. συνέβαλον 16. ποιήσοµεν 1δ. παρήγγειλαν αὐτοῖς 19. 
πρὸς αὐτοὺς εἶπον 20, εἴδομεν 



δ1.) 39, 
(1), 7. 
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«οσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος ἐφ ὃν γεγόνδι τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς 
ἀάσοως. 

᾽πολυθέντες δὲ ᾖλθον πρὸς τοὺς ἰδίου; καὶ ἀπήγγειλαν 29 
ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιφρεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν. 3 οἱ δὲ 24 
ἀκούσανεες ὁμοθυμαδὸν» ἦραν φωνὴν πρὸς «ὺν θεὺν καὶ εἶπαν 
4άσποτα, σὺ ὁ ποιῄσαρ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θά- 

5 λασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 35 ὁ διὰ στόματος Δάανὶδ παι 2ὔ 

1.41. 

μ.ο. 

δόᾳ σου εὐπών Ἴνα τί ἐφρύαξων έθνη καὶ λαοὶ ὀμελέτησαν κανά; 
26 παρέστησαν οἱ βασιλαῖρ τῆς τῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν 26 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 
17 συνήχθησα» γὰρ ἐπ ἀληθείας ἓν τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν ἅγιον 27 
παΐδα σου Ἰησοῦ», ὃν ἔχρισας, Ἡρώδης σε καὶ Πόντιος 1Πλᾶτος 
σὺν ἔθνοσιν καὶ λαοῖς Ισραήλ, 28 ποιῆσαι ὅσα ᾗ χείρ σου καὶ ἡ 2 
βουλή σου προώρισεν γενέσθαι. 29 καὶ τὰ νῦν, κύριε, ἔφιδε ἐπὶ 2ὺ 
τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς δούλοι σου μετὰ παῤῥησίας 
πάσης λαλεῖν τὸν λόγον σον δ0 ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτεύειν εἰς 30 
ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου 
παιδός σου ᾿]ησοῦ. δᾷ καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ εόπος 34 
ἐν ᾧ ἦσαν συρηγµένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύ- 
µατος, καὶ ἐλάλου» τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παῤῥησίας. 

Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάρτων ἦν ᾗ καρδία καὶ ἡ ψυχἠ 3 
, 4ᾱΑ οσο ” ε , ο 3. 24 92 

µία, καὶ οὐδε εἰς τι τῶν ὑπαρχόντων αυτῷ ὄλεγαν ἴδιον δἶναι, ἀλλ 
ἦν αὐτοῖς ἅπαρτα κοινά. 5 καὶ δυνάμοι µεγάλῃ ἀπεδίδουν σὺ 33 
μαρτύριορ οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ, χάρις 
τε µεγάλη ἦν ἐπὶ πάκτας αὐτούς. 34 οὐδὲ γὰρ ἐνδοής τις ὑπῆρχεν 84 
ἐν αὐτοῖς ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ὃ οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦγ- 
τες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκοµένων 55 καὶ ἐτίθουν παρὰ 36 

«τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλω»' διδδίδετο δὲ ἑκώστφ καθότι ἄν τις 
χρείαν εἶχεν. ὃ6 ᾿Ιωσὴφ δὲ ὁ ἐπικληθεὶ Βαρνάβας ἀπὸ τῶν 36 
ἀποστόλων, ὃ ἐστιν µεθερμηνεύόµενον ουἱὸς παρακλήσεως, «4ευί- 
της, Κύπριος τῷ γένει, 31 ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, παλήσας 37 
ἤνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποσσόλων. 

σ. 

Απαπίας οἱ βαρρ]μίσα. ΑΡροβίοΙοσατη πιταου]α. Οαρίί αὓ απρο]ο Π56- 
ταηπίας; ἱέθτιπη ἵπ ]αἀϊοίατα γοσαδ ἀαπια]]θῖς οοπβῖἓ]ο ἀπ απίας. 

μὰν "4νὴρ δέ τις άνανίας ὃ ὀνόματι σὺν Σαπφείρῃ τῇ γυναικὶ αὐ- 
τοῦ ἐπώλησεν κτῆμα, 3 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμής, συνει- 2 
δυύ]ς καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς πόδας 

12. τεσσαράκοντα... ἐγεγόνει 23. εἶπον 324. εἶπον ... σὺ ὁ θεός 35. 
τοῦ παιδός 2]. οἵη ἐν τῇ πόλει ταύτῃ 20. ἔπιδε 90. ἐκτείνειν:; δάά σε 
31. ἅπάαντες πνεύματος ἁγίου 90. µεγάλῃ δυνάμει 3ὔ. διεδίδοτο ὧθ. 
Ἰωσήφ: Ἰωσῆς... ἀπό: ὑπό 

. 2. συνειδυίαφ ... γυναικὸς αὐτοῦ 

κωσως  -ς .Ὑ-ὰ 
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3 τῶν ἀποστόλων ἔθηκαν. ὃ εἶπεν δὲ ὁ Πόερο, «άφανία, διὰ 
« ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σον, Ψεὐσασθαί σε τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαί σε ἀπὸ τῆς τιµῆρ τοῦ χω- 

α ρίου; 3 οὐχὶ µένο σοὶ ὄμενν καὶ πρωθὲν ὁν τῇ σῇ ὀξουσίᾳ 
ὑπῆρχεν; τί ὅτι ὅθου ἐν τῇ καρδία σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; αὐκ 

ὅ ἑψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ Φοφ. δἀκοῦων δὲ ὁ Ο4νανίας τοὺς 
λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέφυξεν' καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἀπὲ 

6 πάντας τοὺς ἀκούοντας' ὃ ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν 
Ἰ αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντερ ἔθαψαν. Ἵ ᾿Εγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν 

διάστηµα καὶ ἡ }υνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδιῖα τὸ Ίγεγονὸς εἰσῇλθεν. 
6 δ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὴν ὁ Πέτρος Εἰπέ µοι, εἰ τοσούτου τὸ χω- 
ὁ ρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν Λαί, τοσούτου. ὃ ὁ δὲ Πέτρος πρὸς 

αὐτήν Ἐΐ ὅτι συνδφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ 
οἱ πύδες τῶν θαψάνεων τὸν ὤνδρα σον ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοί- 

10σουσιν σέ. 10 ὄπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐεοῦ καὶ 
ἐξέψυξεν' εἰσελθόντες δὲ οἱ νεαρίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκρά», καὶ 

14 ἐξονόγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 11 καὶ. ὀγένετο φό- 
βος μέγας ἐφ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάνεας τοὺς ἀκούον- 
τας ταῦτα. 

19 4ιὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλον ἐγένετο σημεῖα καὶ τέρατα 
ἐν τῷ λαῷ πολλά καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὺν ἅπαντες ἓν τῇ στοᾷ 

43 Σολομώνος. 9 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδείς ἑτόλμα κολλᾶσθαι ανὐτοῖς, 
44 ἆλλ ὁμεγάλυναο αὐτοὺς ὁ λαός. 34 μᾶλλον ἂὲ προσοτίθεντο 
46 πιστεύοντες τῷ κυρίφ, πλήθη ἀρδρῶν τε καὶ γνναμιῶν' 15 ὥστε 

κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινα- 
θίων καὶ κραβώστω», ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ᾗ σκιὰ ἐπισκιάσῃ 

19 τιν αὐτῶν. 16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος «ῶν πέριξ πόλεων 
Ἱερουσαλήμ, φέρονταρ ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων 
ἀκαθάρτω», οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. 

17 "4ναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες αἱ σὺ, αὐτῷ, ᾗ οὖσα 
18 αἴρεσις τών Σαδδουκαίων, ὀπλήσθησα» ζήλρυ 18 καὶ ἀπέβαλον 

τὰρ χεῖραρ ἐπὶ τοὺς ἀποσεόλους καὶ ἔθοντο αὐτοὺς ἐν τηρῄσει 
19 δηµοσίᾳ. 19 ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας 
20 τῆς φυλακῆς ἑξαγαγών το αὐτοὺς εἶπεν 30 Πορεύεσθε καὶ στα- 

θέντας λαλεῖεε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαφῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς 
21 ταύτης. 31 ἀκούσαντες δὲ εἰσῇλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰ τὸ ἱερὸν 

καὶ ἐδίδασκον. παραγενόµενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
συνεκάλεσα» τὸ συνέδριο» καὶ πᾶσαν τὴν Ἱερουσίαν τῶν υἱῶν 
Ἱσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν οἷς τὸ δεσµωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς. 

4. οπι ὁ ... Οἵη σε πθοαπᾶ σπα ὅ, οσα ὁ ... ἀκούονεως ταῦτα 8. πι» 
χρίθη δὲ αὐτῇ ϐ. ὁ δὲ Πέτρος εἶπε 40. πρός: παρά ᾖ{2. ἐγίνετοι 
ς (ποῦ ο9) ἐγένετο .. . Σολομῶντος 15. κλιναρίων κλινῶν ... κραββά- 
των ᾖ16. εἲς Ἱερουσαλήμ 18, χεῖρας αὐτῶν 19. ἀνοίξαως: ἄνοιξε 

5, 11. 



α0Τ. ὅ, 29. -- 41. 199 

22ρἱ δὲ παραγενόµενοι ὑπηρέται οὐχ εὕρον αὐτοὺς ἐν εῇ φυλακῇ 22 
ἀφασερέψαντες δὲ ἀπήγγειλα» 39 Ἰέγοντερ ὅτι τὸ δεσµωτήριον 39 
εὕρομορ κηκλαισµένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ φοὺρ φύλακας ἑστῶ- 
τας ὁπὶ τῶν θυρῶ», ἀφοίξαντες δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομον, 34 ὡς δὲ 24 
ἦκουσαν τοὺς λόγουρ τούτους ὅ τε ἱερεὺς καὶ ὁ στρατηγὸς τοῦ 
ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρου» περὶ αὐτῶν», τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 
26 παραγενόµενος δέ τι; ἀπήγγδιλεν αὐτοῖς ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες 25 
οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκογ- 
τες εὺν λαόν. 39 Τότε ἀπελθὼν ὁ σερατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις 2ὔ 
ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦρτο γὰρ εὺν λαόν, ὕνα μὴ 
λθασθῶσιν 31 ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺρ ἔστησαρ ἐν τῷ συνεδρίφ. 2Ί 
καὶ ἐπηρώτησον αὐτοὺς ὁ ἀρχιορεὺς 328 λέγων Παραγγελία πα- 28 
ϱηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτφ, καὶ ἰδοὺ 
πεπληρώκατε φἡν Ἱερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλοσθε 
ἐπαγαγεῖν ἐφ ἡμᾶς «ὺ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτον. 39 ἆποκρι- 29 

, θοὶς δὲ Πέεροο καὶ οἱ ἀπόσεθλοι εἶπαν Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ 
μᾶλλον ᾖ ἀνθρώποις. 30 ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν 1ῃ- 350 
σοῦν, ὃρ ὑμεῖρ διοχειρίσασθε κρεµάσαντες ἐπὶ ξύλου. δὲ τοῦτον 54 
ὁ θεὺς ἀρχηγὸν καὶ σωεῆρα ὄψωσον τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, δοῦναι µε- 
εάνοιαν «ῷ Ἱσραὴλ καὶ ἄφασιν ἁμαρτιῶν. δ3 καὶ ἡμεῖς ἐσμὸν ὃλ 
αὐτοῦ μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων καὶ τὸ πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον 
ὃ ἔδωκεν ὁ θΘεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτφ. 8 οἱ δὲ ἀκούσανεες 35 
διεηρίθνεο καὶ ἐβουλεύοντο ἀνελεῖρ αὐτούς. ὃ4 ᾿4ναστὰς δέ τις δέ 
ἐν τῷ συνεδρίφ Φαρισαῖος ὀνόμασι Γαμαλιήλ, »ομοδιδάσκαλος 
τίµιορ παντὶ τῷ λαφ, ὀκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῇ- 
σαι, 26 εἶπέν, τε πρὸς αὐτούρ “ἄνδρες ᾿Ισραηλίται, προσέχετε 36 
ἑαντοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοιο τέ µέλλετε πράσσειν. 36 πρὸ 96 
γὰρ τούτων τῶν ἡμερών ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, 
ᾧ αροσεκλέθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς εεζθακοσίΏ», ὃς ἀνῃρέθη, καὶ 
πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς «οὐδέ». 
ὃΤ μετὰ σοῦγον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖορ ἐν ταῖς ἡμέθαις τῆς 3 
ἀπογραφῆς καὶ ἀπέσεησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ. κἀκεῖνος ἀπώλατο, 
καὶ πάντες ὅσοι ἐπδύθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. ὃ8 καὶ τὰ νῦν 38 
λέω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ εῶν ἀνθρώπων εούτων καὶ ἑάσατο αὐ- 
πούρ ὅτι ἑὰν ᾗ ἕ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, 
καταλυθήσεται 0 αἱ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστί, οὐ δυνήσεσθα καταλῦσαι 39 
αὐτούς, µή ποτο καὶ θευμάχοι εὑρεθῆτο. 9 ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ, 10 
καὶ προσκαλοσάµενοι τοὺς ἀποστόλουρ δείθαντες παρήγγοιλαν 
μὴ λαλεῖν ἐπὶ εῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπέλνσαν. Αἱ Οἱ μὲν 4 

22. ὑπηρέται παραχενόµεγοι 329. ὅτι τὰ μέν .., ἔξω ἱστῶτας .. . ἐπί: προ 
26. λέγων ὅτι 38. Οὐ παραγγελᾳ 329. ὃ Πέτρος ... εἶπον 34. βραχύ 
ει... ἀνφθρώπους; ἀἁποστόλους 396. προσικλίθη: προσεκολλήθη ... 
ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὧσεί 37. λαὸν ἱκανόν 39. δύγασθε ... αὐτούς: αὐτό 
40. ἀπέλυσαν αὐτούς 



»0ὃ ΑΟΤ. ὅ, 42. --- 6, 1ὔ. 
οὖν ἐπορεύοντο χαΐροντος ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου, ὕτι κα- 

42 τηξιώθησα» ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι" 43 πάᾳσάν τε ἡμέ- 
ϱαν ἐν εῷ ἱνρῷ καὶ κα οἶκον οὖκ ἐπανοντο διδάσκοντες καὶ 
εὐαγγελιξζόμενοι τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦ». 

γ]. 

Βορίθπι ἀῑδοοπϊ Ῥδαροσαπι οπσατα Ἰαῦθηίθα, ΒίθρΏβητς ἱπιρ]είαϊς 
ΒοοιβΒίπθ. 

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθννόντων τῶν μαθητῶν ἐγέ- 
νοτο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι πα- 
ρεθεωροῦντο ὁν τῇ διακονί τῇ καθημερωῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 

9 2 προσκαλεσάµενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος εῶν μαθητών εἶπαν 
Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλεέφαντας τὸν λόγον εοῦ θοεοῦ δια- 

3 κονεῖν τραπέζαις. ὃ ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄρδρας ὁξ ὑμῶν 
µαρτυρουµένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς κα- 

4 ταστήσοµεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ 
6 τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµε». ὃ καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος 

ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανο», ἄνδρα 
πλήρη πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππο» καὶ Πρόχο- 
ϱο» καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον 

6 προσήλυτον “ἀνειοχέα, ὃ οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλω», 
καὶ προσευξάµενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 

7 Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς 
τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱδρέων 
ὑπήκουον τῇ πίστει. 

8 Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα 
ὁ καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαφ. Ὁ ἀνέστησαν δέ τινες εῶν ἐκ τῆς 

συναγωγῆς τῆς λεγοµένηο “ιβερτίνω» καὶ Κυρηναίων καὶ "4λεξαν- 
δρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ “Ασίας σννζητοῦντας σῷ -τε- 

Ἰθ0φάνφ, 10 καὶ οὐκ ἴσχνον ἀντιστῆναι τῇ σοφή καὶ τῷ προύµατι 
44 ᾧ ἑλάλαι. 14 εὖτε ὑπέβαλον ἄνδρας λάγοντας δει ἀκῃκόαμαν αὐὖ» 

τοῦ λαλοῦντου ῥήματα βλάσφηµα δές Μωυσῆν καὶ τὸν θοόν, 
12 13 συνοκίνησάν. το φὺὸν λαὺν καὶ «τοὺς πρεσβυτέρουρ καὶ τοὺς 

Ἰθαμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ 
13 συνέδριον, 10 ἔστησάν σα μάρτυρας ψευδείς λέγοντας Ὁ ἄρθρω- 

πος οὗτος οὐ παύεται ῥήματα λαλών κατὰ τοῦ τόπου εοῦ ἁγίου 
14 καὶ τοῦ "όμον᾽ 14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅ δει ᾿Ιησοῦς ὁ 

Ναζωραῖορ οὕτορ καταλύσει τὸν τόπον. τοῦτον καὶ ἀλλάρει τὰ 

15 ὕθη ἆ παρέδωκεν ἡμῖν Μωνσῆς. {6 καὶ ἀτονίσαντερ αἱ αὐτὸν 

41. κοτηξιώθησαν πίθ ἀτιμασθῆναι ΡΟΠ ... ὀνόματος αὐτοῦ {2. Ἱη- 
σοῦν τὺν Χ ροστόν 

ΥΙ. 2. εἶπον 3. πνεύματος ἁγίου... 9 (ΠΟΠ ς) καταστήσὼμεν : 8. 
χάριτος: πἰστεως 09. συζητοῦντες 13. ῥήματα βλάσφημα ... ἁγίου 
τούτου 



--------------- --------- ---- 

ΑΟΤ. 7, 1. --- 17. 201 

ἅπαντες οἱ καθεζόµενοι ἐν τῷ σννεδρίφ εἶδον τὸ πρόσωπο» αὐτοῦ 
ὡσεὶ πρόσωπο» ἀγγέλον. 

. 
Βιθρ]ιαπὶ οταθῖο ἆθ τασία οοπηπδαυθ Ὠοί ρτδίία ἰπ ρορυἶαπι οοπία- 

πιβοθΏ οἱ ρογβάιπι. Ἰηίθτρο]θίης Ἱ]αρίάκίυς. 

Κἶπεν δὲ ὁ ἀρχιορεύς Εἰ ἄρα ταῦτα σὕτως ὄχει; 2όὁ δὲ ἔφη! 3 
4νδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρας, ἀκούσατε, ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφόθη 
τῷ πατρὶ ἡμῶν 4βραὰμ ὄνει ἐν τῇ Μεσοποταµέᾳ πρὶν ἢ κατοι- 

"α1ν1. κῇσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν, ὃ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆρ 3 
γῆς σου καὶ τῆς συγγενείαρ σου, καὶ δεῦρο εἰς εὖν γῆν ἦν ἄν σοι 

"15. φείξω, Α τότο ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ὃν Χαθῥάν. { 
κἀκεῖθον μετὰ τὺ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ µετῴκισον αὐτὸν 
αἱ τὴν γῆν ταύτην οἱ ἦν ὑμεῖρ νῦν κατοικεῖτα, ὃ καὶ οὖκ ἔδωκεν ὅ 

ΜΕΙΑ7. αὐτῷ κληρονοµίαν ὃν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο 
δοῦναι αὐτῷ εἰς καεάσχεσιω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ μον 

Ἱ αὐτόν, οὐκ ὄντορ αὐτῷ τέκνου. 8 ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός, ὅτι 
ἔσεαι τὸ σπέρµα αὐτοῦ πάροικο» ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν 
αὐτὸ καὶ κακώσουσι» ἔτη τεερακύσια᾿ Ἰκαὶ τὸ ὄθνος ᾧ ἑὰρ δονλεύ- Ἰ 
σονσιν κριυῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ θεός, καὶ μοἑὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ 

 λατρεύσουσύ µοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκη» 8 
περιτομῆς ' καὶ οὕτως ἐγέννησον εὺν ]σαὰκ καὶ περιέτεµεν αὐτὸν 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη, καὶ ὁ ]σαὰκ τὸν Ἰακῶβ, καὶ ὁ Ἰακὼβ τοὺς 

ο. δώδεκα πατριάρχας. 9 Καὶ οἱ παεριάρχαι ζηλώσαντες τὸ» Ἰωσὴφ 9 
᾿ἀπέδονεο εἰς «4ἴγυπτον' καὶ ἦν ὁ θεὸς με αὐτοῦ, 410 καὶ εξας 10 

κ. λαφο αὐτὸν ἐκ πασών τῶν θλίψεων αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν ΄ 

καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως .4ἠγύπτου, καὶ κατέστησεν 
νά, αὐτὸν ἠγούμενον ἐπ᾽ .4ἴγνπτον καὶ ὅλον εὺν οἶκον αὐτοῦ. 1ἱ ᾖλ- 4 

Φον δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῇ» ««ἠγύπτου καὶ Χαναὰν καὶ θλῖψις 
µεγάλη, καὶ οὐχ πὕρισκον χαρτάσµατα οἱ πατέρες ἡμῶν. {32 ἀκού- 12 

Ἓάσας δὲ Ἰακῶβ ὅντα σιτία εἰς 4ἴγυπτον ἐξαπέστειλο» τοὺς πατέρας 
ορ], ἡμῶν πρώτον . 18 καὶ ἐν εῴ δευτόρφ ἀφεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς 13 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸ» ὀγένετο τῷ Φαραώ τὸ γέρος Ἰωσήφ. 
πω 14 ἀποσεείλας δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο Ἰακὼβ εὺν πατέρα αὐτοῦ Η 

| οι κα. καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖρ ἑβδομήκοντα πάνεε. {ὃ μαὶ 16 
ο κατέβη Ἰακώρ, καὶ ἀξελεύτησον αὐτὸς καὶ οἱ πατέρας ἡμῶν, 16 καὶ 1 

πα. ο 1, µετετέθησαν εἰς Σνχμ καὶ ἐτέθησαν ἐν σφ μνήματι ᾧ ὠνήσατο 
«δα κα ἀβραὰμ τιμῇς ἀργυρίον παρὰ τών υἱῶν Ἔμμὼρ τοῦ Συχέμ. 

| πετ, 17 καθὼο δὲ ἤγγιξεν ὁ χρόνος τῇς ἐπαγγελίας ᾗς ὠμολόγησον ὁ 17 

ΥΠ. ὃ. καὶ τῆς: καὶ ἐς ες ... πι τήν δ. αὐτῷ δοῦναι εἷς κατά- 
σχεσιν αὐτήν ᾖἸ. δὀυλεύσώσι 10. ἐξείετο 11. εὕρισκον 12. σἵτα ἐν 
Αἰγύπτῳ 193. τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ 14. ]Ἰακώβ ροβί αὐτοῦ ΡοΏ... συγ- 
γένειαν αὑτοῦ 1ὔ. καὶ κατέβη: κατέβη δὲ... Ιακὼβ ες «ἴγυπτον 16. 
ᾧε ὅ ..ι Ἠμμόρ 3]. ὡμολόγησεν: ὤμοσεν . 



05 ΑΟΤ. 7, 18. --- 47. 

Φεὸς τῷ “4βραάμ, γὔξησεν ὁ λαὸς καὶ ἐπληθυύνδη ἐν «ἠνπεῳ, Ἔσιιι 
18 18 ἄχρι οὗ ἀνέσεη βασιλεὺς ἕτερος, ὃς οὐκ δει τὸν ᾽]ωσήφ. 
19 19 οὗτος κατασοφισάµενος τὸ γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας «Ἐκ τρια 

τοῦ ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθοτα αὐτῶν εἷς εὺ μὴ ζωογονεῖσθαι. 
20 349 Ἐν ᾧ καιρό ὀγενήθη Μωυσῆς, καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ Θεῷ. ὃς αν 
31 ἀνετράφη μῆνας ερεῖς ἓν τῷ οἵκφ τοῦ πατρός. 3ἱ ὀπτεθέντα δὲ 

αὐτὸν ἀνείλασο αὐτὸν ἡ Θνγώτηρ Φαραὼ καὶ ἀνοθρέψατο αὐτὺν 
92 ἑανεῇ εἰς υἱόν. 33 καὶ ὀπαιδεύθῃ ἸΜωυσῆς ἐν πάσῃ σοφίᾳ 4ὴν- 
28 πτίων᾿ ᾖν δὲ δυνατὸρ ἐν λόγοις καὶ ὄργοιρ αὐτοῦ. 35 ὡς δὲ ἐπλη- 

”. ροῦτο αὐτῷ τοσσερακανταέτης Ἠρόνος, ἀφνέβη ἐπὶ εὖν καρδίαν 
αὐτοῦ ἐπισκέφασθαι εοὺρ ἀδολφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ισραήλ. 

34 34 χαὶ ἰδών τινα ἀδικούμονον ἠμύνατο, καὶ ἐποέμσεν ἐηδίκησιν εῷ ανν 
2ὔ καταπορουµέφ πατάξας τὸν «4ὐγύπτιον. 326 ἐνόμιζον ἂὲ συνιέναι 

ο φοὺςρ ἀδελφοὺς ὅτι ὁ θεὸς διὰ χδιρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐ- 
26 τοῖς’ οἱ δὲ οὐ σινᾖκαν. 2δτῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς µαχο- Ἔσλι». 

µόνοις, παὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς αἱς εἰρήνην εἰπών "4νδρεο, ἆδελ- | 
27 φοέ ἐστε' ἕνα σέ ἀδικεῖεε ἀλλήλους; 37 ὁ ῥὲ ἀδικῶν τὸν πλησίον 

ἀπώσατο αὐτὸν εὐπτών Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικαστῆν 
19 ἐφ ἡμῶν; 38μὴ ἀνελεῖ µε σὺ Θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχδὲρ 
99 τὸ, ««ὐνπτιον; 39 ἔφυγερ δὲ Ἱδωυσῆς ἐν τῷ λόγφ εούὐτφ, καὶ 
30 ἐγόρετο πάροικορ ἐν γῇ Μαδιάµ, αὗ ἐγέννησεν νἱοὺς δύο. ὅθ Καὶ 

πληθωθέντων ἐτῶν εεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν τῇ ἐρύμφ τοῦ δν 
3! ὅρους «Σινά ὤγγολος ἐν πυρὶ φλογὸς βώτου,. δί ὁ δὲ Μωυσῆς ἰδὼν 

ἐθαύμαξιν τὸ ὅραμα. προσερχοµέχου δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι ὀγένετο 
32 φωνὴ κυρίου 353 Εγὼ ὁ θεὸρ τῶν πατέρων» σου, ὁ δεὸς “4βραὰμ Ἡ' 5.3 

καὶ ᾿]σαὰκ καὶ Ιακώβ. ὄντρομος δὲ γενόμενος ἩΜωυσῆρ οὐκ 
35 ἐεόλμα κατανοῆσαι. 35 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριος .4ὔσον τὸ ὑπόδημα 

τῶν ποδῶν σου’ ὁ γὰρ εὖπος ἐφ ᾧ ἕστηκας γῇ ἁγίᾳ ἐσείν. 
34 33 δὼν εἶδον τὴν κάκωσιν εοῦ λαοῦ µου τοῦ ἐν «4ἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 

σειναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβη» ἐξελέσθαι αὐτοὺς καὶ νῦν 
35 δεῦρο ἀποστείλω σε εὖ .4ἴγνητον. 3δὸ Τοῦτον εὖν Μωνσῆ», ὃν -. 

ἠρνήσαρτο εἰὐπόνεες Τές σα κατέστησεν ἄρχοντα κα δικαστή»; 
τοῦτον ὁ θΘεὸς καὶ ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν ἀπίσταλκεν σὺ» χειρὶ 

36 ἀγγέλου τοῦ ὀφθένεος αὐτῷ ὁν εἴ βάεφ. 96 οὗτος ἐξήγαγεν 
αὐτοὺς ποιῄσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ ««ὐἠγύπεφ καὶ ἐν ἐρνθρᾷ 

3Ί θαλάσσῃ καὶ ἐν εῇ ἐρήμφ ἔτη εοσσεράκονσα. 237 οὗτός έσειν ὁ ἔρνε 
Μωνσῆς ὁ εἶπας τοῖς υἱοῖρ ᾿σραήλ ΠΗροφήτην ἡμῖν ἀναστήσει ὁ Ὁ' 

18. ὄχρις 19. πατέρας ἡμῶν ... ἔκθετα Ροβῦ ποιεῖν Ροη 20. πατρὸς 
: αὐτοῦ 21. ἀνείλετα 32. ἓν πάση: πα ἐν... ἐν ἔργοις. .. Οἱ αὐτοῦ 298. 
τεσσαράκοντα Ἅᾖ-25. ἀδελφοὺς αὐτοῦ ... αὐτοῖς σωτηρία» 36. τῇ τε: 
ς9 ο ϱ) τῇ δέ... συνήλασεν ... ἐστε ὑμεῖς 2]. ἐφ ἡμᾶς 135. χθές 
30. Ἱεσσαράκοντα .... ἄγγελος αυρίου ἐν φλογὶ πυρός ὁ/. ἐθοψμασε... 
κυρίου πρὸς αὐτὸν 32. καὶ ὁ θεὸς Ἴσαάν καὶ ὁ θιὸς Ιακώβ δ9. ἐφ' φι 
ἐν ᾧ ᾖ34. ἀποστιλῶ δὔ. καὶ ἄρχοντα;: οἵα καὶ «.. ἀπίέσεειλεκ ... 

σὺν; ἐν 96. γῇ «4ἰγύπτου ... τεσσαράκοντα δὃ]. εἴπας; οἰπών 
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Εν 19,9. θιὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἁμέ. 56 οὗτός ὀσειν ὁ γενόμενος 38 
ἐν τῇ ἐκαλησίᾳ ἐν τῇ ὀρήμφ μετὰ τοῦ ἀγγέλον εοῦ λαλοῦνεοο 
αὐτῷ ὁν τῷ ὅροι Σιᾶ καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐδέξατο λόγια 
ζῶνεα δοῦναι ἡμῖν, 39 ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὁπήκοοι γενέσθαι οἱ πα- 939 
τέρος ἡμῶν, ἀλλὰ ἁπώσαντο καὶ ἐσεράφησαν εῇ παρδί αὐτῶν 
εἰς «4ἴγυστον, 9Ο εἰπόνεες σῷ «4αρών ΓΠούμσον ἡμῖν θεοὺς οἳ προ- 109 

«καλα, πορεύσονται ἡμῶν ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς 
Ες 11.6, γύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν αὐτφ. 44 καὶ ἐμοσχοποή]σα» .1 

ὃν ταῖς ἡμέραις κείναις καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλφ, καὶ 
σος 19, εὐφραίνονεο ἐν τοῖς ἔργοιρ τῶν χειρῶν αὐτών. 43 έστρεψε» δὲ ὁ 12 

θεὺς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύει εῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, 
τά 5, καθὼς γέγραπται ἐν βίβλφ τῶν προφητῶν μὴ σφάγια καὶ θνσίας 

προση»έγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ὀρήμφ, οἶκος Ἱσραήλ, 
.5 ὃν πώ ἀνελάβατε τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὸχ καὶ «ὸ ὥσερον τοῦ 15 

ῦ εοὔ Ῥεφάν, τοὺς σύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς; καὶ 
Ἐν ποικιῶ ὑμᾶς ἐπέχεινα Βαβυλῶνος. 44 Ἡ σκη»ῇ τοῦ μαρτυρίου 4 

«ες 5, ἦν τοῖς πατρᾶσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς διστάξατο ὁ λαλῶν 
κ τῷ ἡΜωνσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν εὐπον ὃν ἑωράκοι, 46 ᾗν καὶ 15 

"λος, εἰσήγαγον διαδεξάµενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ.κατα- 
σχέσει τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων 

ει, ἡμῶν ἕως τῶν ἡμερῶν 4αυίδ᾽ 6 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον «οῦ 16 
". κο θεοῦ καὶ ἠτήσατο οὐρεῖν σκήνωµα τῷ διφ Ιακώβ. 7 Σολομῶὼν 47 

δὲ οὐιοδόμησεν αὐτῷ οἶκον. 45 ἀλλ οὐχ ὁ ὕψιστος ἐν χειροποιή- 18 
ἅνὰ ἴοις κατοικεῖ, καθὼς ὁ προφήτης λέγει 49 Ὁ οὐρανός µοι θρόνος, 19 
1... ᾗ δὲ γῇ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν µου΄ ποῖον οἶκορ οἰχοδομήσετέ μοι, 

λέγει κύριοᾳ, ἢ τίς εόπορ τῆς καταπαύσεώς µου; δῦ οὐχὶ ἡ χείρ 50 
µου ἐποίησεν πάντα ταῦτα! δι Σκληρονράχηλοι καὶ ἀπορύτμητοι 1] 
"ὔ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὡσίν, ὑμεῖρ ἀεὶ τφ πρθύµατι τῷ ἁγίφ ἆντι- 
αίπτετε, καθὼς αἱ πατέρες ὑμών καὶ ὑμεῖρ. 54 τίνα τῶν προφη- ὅ2 
φῶν οὗκ ἐἑδίωξαν οἱ πακέρες ὑμῶ»; καὶ ἀπέκτειαν τοὺς προ- 
καταγ]γείλαντας περὶ ες ἐλεύσεως «οῦ δικαίου οὗ νῦν ὁμερ 
προδόται καὶ φονεῖς ἀγένοσθε , ὃδ οὕεινεςο ἑλάβετε τὸν νόμον εἷς 53 

θα 19. διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. 
κα. νούοντες δὲ ταῦτα Διμπρίοντο ταῖς καρδίαις αὐτῶν καὶ 5 

ἴβρυχο» εοὺς ὀδύντας ἐπ αὐτόν. δδ ὑπάρχων δὲ πλήρης πγεύµα- δὔ 
τος ἁγίου, ἀτοανίσας εἰς τὸν οὐρανὺ» εἶδεν δόξαν Θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ» 

μι. ὀσεώτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, δὅ6 καὶ εἶπον ᾿Ιδοὺ Φεωρῶ τοὺς οὖρα- 56 
νοὺς διηνοιγµέκους καὶ εὺν υἱὸν «οῦ ἀρθρώπου ἐκ δεξιών ἑστῶτα 
εοῦ θεοῦ. ὁ7 Κράξαντες δὲ φωνῇ µεγάλῃ συνέσχον κὰ ὧτα αὐτῶν δΊ 
καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ αὐτόν, ὅδ καὶ ἐκβαλόνεος ἔξω τῆς ὅ8 

37. κύρερα ὁ θεὸς ὑμῶν. . ὡς ἐμό' αὐτοῦ ἀκούσεσθε 39. ἀλλ ..» ταῖς 
καρδίαις 42. εεσσαράκοντα 49. θεοῦ ὑμῶν Ῥιμφάν {ἐ4- ἦν ἐν τοῖς. 
ς (που ς9) 01Η ἐν... Μωσῇ ]. ῥκοδόμησεν 48. χειροποιήτοις ναοῦς 
ὰ ταῦτα πάντα 52. γεγένησθε ᾖθ. ἀνεμγμένους 
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πόλεως ἐλιθοβόλου». καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ μάτια παρὰ 
59 τοὺς πόδας νεανίου καλουµένου Σαέλου, ὅθ καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν 

Σεόφαρον, ὀπικαλούμενον καὶ λέγοντα Κύρω ᾿]ησοῦ, δέξαι τὸ 
60 πνεῦμά µου. ϐθ0θεὶρ δὲ τὰ γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μογάλῃ Κόρια, Πο 32, εε, 

μὴ στήσῃο αὐτοῖρ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο οἰπὼν ἐκοι- το 11,1. 

(δ,1) µήθη. (8, 1.) «Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσοι αὐτοῦ. 

ΥΠΗ. 

Φαυἱαβ βδδνίοπβ. ῬΗἱρρας ἵπ Βαπιβτα. Ἀϊπιοπ ππβρας οἵ Βεΐτυρ. 
ῬμἩρρις οἱ Αθίπίορβ 0ΔπάβοθΒ. 

| Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείῃ τῇ ἡμέρᾳ διογμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκ- 

κλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις ' πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς 

2 χώραρ τῆς Ἰουδαίαρ καὶ Σαμαρσίας πλὴν τῶν ἀποστόλων. Ἄσυνε- 
κόμισαν δὲ τὸν «Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποιήσαντο κοπετὸρ 

ὃ μέγα» ἐπί αὐτῷ, ὃ Σαὔῦλος δὲ ἐλυμαίετο τὴ» ὀκκλησίαν, κατὰ 
τοὺς οἴκους εὐσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυραῖκας παρο- 
δίδου εἰς φυλακή». 

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρόντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγο»᾽ 
ὅ ὅ Φίλιππος δὲ κατελθὠὼν αἷς πόλιν τῆς «Σαµαρείας ἐκήρυσσεν αὖὐ- 
ὁ τοῖς σὺν Χριστόν. ϐ προσεῖχο» δὲ οἱ ὄχλοι σοῖρ λαγομόνοις ὑπὸ 

΄ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ 
Τ σημεῖα ἆ ὁποίε. Ἴπολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα, 

:. βοῶντα φωνῇ µεγάλῃ ἐξήρχοντο" πολλοὶ δὲ παραλελνμένοι καὶ 
ϐ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν' ὃ ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλαι . 
ϱ ἐκείνη. ὃανὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν» ἐν τῇ πόλαι 

μαγεύων καὶ ἐξισεάνων τὸ ἔθνορ τῆς Σαμαραίας, λέγων εἶναί εινα 
10 ἑαυτὸν μέγα», 109 ᾧ προσεῖχο, ἀπὸ μικροῦ ἕως µεγάλον λέγοντες 
14 Οὗτός ἐσει ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη μεγάλη. 11 προσ- 
εἶχον δὲ αὐτφ διὰ τὸ ἱκανφ χθό»φ ταῖς µαγείαις ὀξεσσακόναι 

19 αὐτούς. 13 ὅτι δὲ ὀπίστουσαν τῴ Φιλίπαφ εὐαγγελιζομένφ περὶ 
εῇς βασιλείας τοῦ Φεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος ησοῦ Χριστοῦ, όδα- 

13 πτίζονεο ἄνδρες «ο καὶ γυναῖκας. |ὃὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπί 

στευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλέππῳ, θθωρῶν 
4 τε δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα ἐξίστατο. {4 ἀκούσανεας δὲ οἱ 

ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόσεολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια «ὺ» λόγον 
15 τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωώννην, 15 οἵτινες 

καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πρεῦμα ἅγιον" 
16 6 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ οὐδονὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, µόνον δὲ βε- 
7 βαπτισµόνοι ὑπῆρχον αἱ; τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ. . 17 τότε 

6ὔθ. τὰ ἱμώτια αὑτῶν ϐ0. τὴν ἁμαρτίαν ταύτην 
πι. 1. δὲ βοοππάνπα: τε 6. δὲ: τε ᾖἩἹ. μεγάλη φωνῇ ἐξήρχιτο 

δ. καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη 9. ἐξιστάνον: ἐξιστῶν 10. πάντες ἀπό. 
ΟἵΏ καλουµένη Ἅᾖ12. τὰ περὶ ... τοῦ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 19Δ. σημεῖα ταὶ 
δυνάμεις µεγαάλας γινοµένας ... τὸν Πέτρον 160. υὕπω 
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ἐποτίθεσαν τὰς χείρας ἐπ αὐτούς, καὶ ἑλάμβωνον πνεῦμα ἅγιον, 
15 (δὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσθως τών χιρῶν τῶν 18 
ἀποσεύλων δίδοσαι τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖρ χρήματα 
19 λέγων 4ότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην», ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς 19 
χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιο». 30 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν 20 
1ὺ ἀργνριόν σου σὺν σοὶ εἴη οἷς ἀπῶώλθιαν, ὅτι τὴν δωρεὰν εοῦ 
θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι. 34 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς 24 
οὐδὰ κλῆρος ἐν τῷ λόγφ τούεφ' ᾗ γὰρ καρδία σον οὐκ ἔστιν εὖ- 
'Φεῖα ὄναντι τοῦ Θεοῦ. 33 µετανόησο» οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου 22 
ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφοθήσεταί σοι ἡ ἐπύοια 
τῆς καρδία, σον 35 εἰς Ἰὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύ»δεσμον ἀδικίας 93 
ὁρῶ σα ὄντα. Ἀ ἀποκριθεὶρ δὲ ὁ Σίμων εἶπεν 4εήθητε ἡμεῖς οἱ 
ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν ώριο » ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ ἐμὲ ὧν εὖ 
ρήκατεα. 

Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντερ εὐὺν λόγον τοῦ 25 
κυρίου ὑπέστρεφο» εἰς Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν» Σαμα- 
ρειτῶν εὐηγγελίζοντο. 

“4γγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππο» λέγων "4νάστηθι 26 
καὶ πορεύου κατὰ μµεσηµβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίουσαν 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζα». αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 31 καὶ ἀναστὰς 27 
ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ «4ἰθίοψ εὐνοῦχος δυράστης Κανδάκης 
βασιλίσσης «ἰθιόπῶν, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἑλη- 
λύθει προσκυνήσω» εἰς Ἱερουσαλήμ, 385 ἦν τε ὑποστρέφων καθή- 26 
µενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ ἀναγινώσκων τὸν προφήτη» Ἡσαῖαν. 
39 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίπῳ Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ 29 
ἅρματι τούτῳ. 30 προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσον αὐτοῦ 30 
ἀναγινώσκοντος Ἡσαῖΐαν τὸν προφήτη», καὶ εἶπεν -4ρά γε }ι- 
φώσκεις ἆ ἀναγινώσκειο; 3 ὁ δὲ εἶπεν Πῶς γὰρ ἂν δυναίµην 81 
ἐὰν µή τις ὁδηγήσῇ µᾶ; παρεκάλεσέν τθ τὸν Φίλιππον ἀναβάντα 
καθίσαι σὺν αὐτῷ. ὃ2ᾗ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν 83 

5, ἦν αὕτη οὓς πρόβατο» ἐπὶ σφαγὴν ᾖχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὺ στόµα αὐτοῦ. 
9 ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ᾗ κρίσις αὐτοῦ 4ρθη' τὴν δὲ Ἰονδὰν 3 
αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς }ῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 
δ4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίπφ εἶπεν 4έομαί σου, περὶ 84 
τίος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἤ περὶ ἑτέρου τινός; 
36 ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόµα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ 956 
τῇ γραφῆς ταύτης εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν ᾿]ησοῦ».. ὃ6 ὡς δὲ 50 
ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ᾖλθον ἐπί τι ὕδωρ, καὶ φῆσιν ὁ εὖ- 

17. ἐπετίθαυν 18. ἰδών: θεασάμενος ... τὸ Φνεῦμα τὸ ἅγιον 19. ἐαν: 
ς (πο σε) ὤν Οἱ. ἔναντις ἐνώπιο» 29. αυρέου: Φεοῦ 9. ὑπέστρεψαν 
εἰς Ἱερουσαλήᾳ ... εὐηγγελίσοντο 2]. τῆς βασιλἰίσσης 96. καὶ καθή- 
μένος... ἀναγινώσκων; καὶ ἄνεγίνωσκε 90, τὸν προφήτην Ἡσαίαν ὃρ. 
κείροντος 
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36νοῦχος ᾿Ιδοὺ ὕδωρ' εί καλύει µε βαπτισθῆναι; 8 καὶ ἐπέλευσεν 
στῆναι εὺ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφύεεροι εἰ «ὺ ὕδωρ, ὅ τε 

38 Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπεισεν αὐτόν. δὺ ὅτε δὲ ἀνέ- 
βησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἤρπασεν τὸν Φίλιππον, καὶ 
οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐχέτι ὁ εὐνοῦχος' ἐπορεύετο γὰρ τὴ» ὁδὺν αὐ- 

ὀ0 τοῦ χαίρων. 40 Φίλιππος δὲ εὐρέθη εἰς “4ζωτον, καὶ διερχόµενος 
εὐη]γελίζετο τὰς πύλει; πάᾶσας ἕως εοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰ Καν 
σάρειαν. 

ΙΧ. 

Θαυ]ας ἁῑνίπα τος οοπυθσΒέας οἱ Γαπιββοὶ αὐ Απο Ῥαρδσαίατ,. ἹἸη- 
φἸάϊαπίίους ο αάαθίρ {αρῖέ Ηιθτοβοίγπωθπα Ιπάθαπθ Τατευπα. Ῥεΐταρ 

1γἀἀβθ Αθπθᾶπι ειποέ, ορρος ΤαδἱἩ1βίη 1η ν]έαπὶ τουοςσαὲ. 

μὰν Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μα- αν τα. 
2 θητὰς τοῦ ανρίου, προσελθὼν τῷ «ἀρχιερεῖ 2 ἠτήσατο παρ αὐτοῦ 

ἐπιστολὰς εἰς 4αμασκὺ» πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἑάν τινας 
εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδδµένους ἀγάγῃ 

ἃ εἰς Ἱερουσαλήμ. ὃ ἐν δὲ τῷ πορεύθσθαι ὀγένετο αὐτὸν ἐγγίζει» 
ε 4αμασκφ, ἐξαίφνης τα περιήστραψεν αὐτὸν φώς ἐκ τοῦ οὐ- 
θανοῦ, Α καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὖὐτφ 
Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώκεις; ὃ οἶπεν δέ Τίς εἶ, κύριε; ὁ δέι οοµδ,α, 
Εγώ εἰμι ᾿]ησοῦς ὃν σὺ διώκεις. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθα, 
εἰς εὖν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ ει σε δεῖ ποιεῖν. 1 οἱ δὲ 
ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἰστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν 

8 τῆς φωνῆς, μη δένα δὲ θεωροῦντες. 8 ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ 
τῆς Τῆς, ἠνεφγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν  ἔβλεπεν᾽ 

9 χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς 4αμασκόν. θκαὶ ᾗν ἡμέ- 
θας ερεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιε». 

0 Ἡ,ν δέτι μαθητής ἐν 4αμασκῷ ὀνόματι ᾽ἄνανίας, καὶ εἶπεν 
πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος «4νανία. ὁ δὲ εἶπεν Ιδοὺ ἐγώ, 

11 κύριε. 11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν 4ναστὰς πορεύθηει ἐπὶ τὴν 
ῥύμῃν τὴν καλουµένη» εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οὐκίᾳ Ιούδα «Σαζ- 

42λον ὀνόματι Ταρσέα᾽ ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 12καὶ εἶδεν ἄν- 
ὃρα “νανίαν ὀνόμαει εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ χεῖρα ὅπως 

43 ἀναβλέψῃ. |δ ἀπεκρίθη δὲ “ἀνανίας Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολ- 
λῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοι σον ἐποίῃμσεν 

"σσ σου 

37. εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος" Εὲ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδέας » ἕξεστιν. «4πο- 

᾿ριθεὶς δὲ εἶπε' Πιστεύω τὺν νὲὸν τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸν ᾿]ησοῦν Χριστόν. 
ΙΧ. ὃ. καὶ ὁ ἐξαίφνης περμῄστρ. (1ο ο. 1624: αἶικο οἆἆ. ΕΙΣ. αἰϊᾳποῦ; 

περιέστρ.) ..« ἐκ; ἀπό ᾖὕ. ὁ δὲ κύριος εὖπεν ... 9ὰάἀ ἵη ἄπθ σκληρόν 
σοι πρὸς «ένερα λακτίζενν. 6 Τρέμων τε ναὲ θαμβῶν εἶπε᾽ Κύριε, τέμε 

' Θέλεις ποιῆσαι; καὶ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν: Ανάστηθ.. ο ὃ τες τί Ἰ. ἐκ- 
φεοί 8. ὁ Σαὔῦλος ... ἀνεργμένων ... φὐδέν; οὐδένα 10. ὁ κύριος ὂν 
ὁράματι 12. ἐν ὀρώματι ἄνδρα ὀνόματι «4νανίαν 13. ὁ «Ανανίας ... 
ᾠκήκοα ... ἐποίησε τοῖς ἁγίοις σον 
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ἐν ἱἹερουσαλήμ' 14 καὶ ὧδε ὄχει ἐξονσίαν παρὰ τών ἀρχιερέων 14 
δῇσαι πάνταρ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα σου. 35 εἶπεν δὲ 15 
πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος ΙΠορθύου, ὅτι σκεὂος ἐκλογῆς ἐστίν µοι 
οὗτος τοῦ βαστάσαι «ὺ ὄνομά µον ὀνώπιον ἐθνῶν «ο καὶ βασι- 
λέων υἱῶν «ε Ισραήλ. {6 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν 16 
ὑπὲρ τοῦ ὀνόματόρ µου παθοῖ. {τ'4πῆλθεν δὲ “«νακίας καὶ ΙΤ 
εἰσῆλθεν εἶρ εὖν οὐχέία», καὶ ἐπιθεὶς ἐπ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν 
Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν μα, ᾿]ησοῦς ὁ ὀφθείς σοι 
τῇ ὁδφ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῆς πνεύματος ἁγίου. 
19 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὥσεὶ λεπίδες 18 
ἀνέβλεφέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπείσθη, "9 καὶ λαβὼν εροφὴν 19 
ἐνίσχυσε». 

γόνατο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς, 
20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦ», ὅτι 20 
οὗτός ἐστιν ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ. 34 δίσεαντο δὲ πάντες οἱ ἀκούον- 24 

«τες καὶ ἔλεγον» Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς 
ἐπικαλουμένους τὸ ὄρομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς σοῦτο ἐλήλνθεν ὕνα 
δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 33 Σαῦλος δὲ μᾶλ- 23 
λον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυνεν τοὺς Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦγ- 
τας ἐν 4αμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστι ὁ Χριστός. 39 Ὡς 29. 
δὲ ἐπληροῦνεο ἡμέραι ἑκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ ἸΙουδαῖοι ἆνε- 
λεῖν αὐτόν 34 ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. παρε-24 
κηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλαρ ἡμέραρ τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν 
ἀνέλωσιν 35 λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ υκτὸς διὰ τοῦ 256 
γείχους καθῆκα» χαλάσαντες ἐν σπνρίδι. 

Παραγερόμενος δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐπειρᾶεο κολλάᾶσθαι «εοῖς 26 
μαθηταῖς καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν», μὴ πιστεύοντες ὅτι ἔστιν 
μαθητής. 37 Βαρλάρβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς 21 
ἀποστόλους, ναὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κν- 
ριο» καὶ ὅτι ἑλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἓν 4αμασκῷ ἐπαθῥηδιάσατο 
ἐν τῷ ὀρόματι Ἰησοῦ. 28 καὶ ᾖν µε αὐτῶν εὐσπορευόμονος καὶ 28 
ἐχπορενόμενος εἰς ἹἹερουσαλήμ, παῤῥησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι 
τοῦ κυρίου, 39 ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς' 29 
οἱ δὲ ἐπεχείρονυν ἀνελεῖν αὐτόν. 30 ἐπιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοί κα 30 

. τήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλα» οὖν Ταρσόν. 
Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης ες Ιουδαίας καὶ Γαλιλαίας 34 

καὶ Σαμαρέίας εἶχεν εἰρήρην, οἰκοδομουμένη καὶ "ορονομένη τῴ 

16. μοι ἐστίν .. . Οπι τε ρτῖτφ 18: ἀπέπεσον ... αὐτοῦ Ροδῦ ὀφθαλμῶρ 
Ῥοπ.. ἀνέβλ. τε παραχρῆμα 19. Ἐγένετο δὲ ὁ Σαῦλος 20. Ἰησοῦν: 
Χριστόν 21. ἐληλύθει 24. παρετήρουν τε τὰς 26. καθήκαν διὰ τοῦ 
τείχους 20. Παραγενόμενος δὲ ὁ Ζαὔλος εἷς Ἱερουσαλήμ ... ὅτι ἐστί 

2]. τοῦ ᾿Ιησοῦ 38. ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ παῤῥησιαζόμενος.. τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ 29. αὐτὸν ἀνελεῖν 30. ἐξαπέστειλαν αὐτόν 91. «4ἱ μὲν οὔν 
ἐκκλησίαι ... εἶχον ... οἰκοδομούμεναι ... πορευόµεναι 
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φόβφ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίον πνεύματος ἑπλη- 
32 θύνεχο. 33 ἐγένετο δὲ Πέερον διερχόµενον διὰ πάντων κατελθεῖν 
33 καὶ πρὸς τοὺς ἁγίονρ τοὺς κατοικοῦκτας «4ύδδα. 5 εὗρεν δὲ 

ἐκεῖ ἄνθρωπόν τα ὀνόμαει “«ὐέαν ἐξ ἑτών ὀκτὼ κατακείµενον 
34 ἐπὶ κραβάστου, ὃς ἦν παραλελυμένος. 34 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέ- 

τρος «4ὐία, ἰᾶταί σε ᾿]ησοῦς ὁ Χριστός ἀνάστηθι καὶ στρῶσον 
35 σεαντφ. καὶ εὐθέως ἀνέστη, δὺ καὶ εἶδαν αὐτὸν πάντερ οἱ κα- 

τοικοῦντερ «4ύδδα καὶ τὸν Σάρωνα, οἵτινδς ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν 
κύριον. 

30 Ἐν Ἱόππῃ δέ τι ἦν µαθήτρια ὀνόματι Ταβιθᾶ, ἤ διερµη- 
φυοµένη λέγεται 4ορκάς αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθών καὶ 

37 ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. ὃ1 ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεώαις 
ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν' λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν 

88 ὑπερῴφ. 38 ἐγγὺς δὲ οὔσης .4ύδδης τῇ Ἱόππι οἱ µαθηταὶ ἀκού- 
σατες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αγτῇ ἀπέστειλαν δύο ὤνδρας πρὸς 

39 αὐτὸν παρακαλοῦντες Μὴ ὀμνήσης διελθεῖν ἕως ἡμῶ». 39 ἀναστὰς 
δὲ Πέτρος συνῇλθεν αὐτοῖς' ὃν παραγενόµενον ἀνήγαγον εἰς εὸ 
ὑπερφο», καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καε 
ἐπιδεικρύμενᾶι χιτώνας καὶ ἐμάτια ὅσα ἐποίθι μετ αὐτῶν οὖσα ἡ 

4ὐ 4ορκάς. 30 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶρ τὰ γόνατα µι ο, :0 
προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σώμα εἶπεν Ταβιθὰ ἀνα- 
στηθι. ᾗ δὲ ἤνοιδεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν 

41 Πέτρον ἀφνεκάθισεν. 33 δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτή», 
φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζώσαν. 

42 32 γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ ὅλης τῆς Ἱόππης, καὶ ἐπίστευσαν 
45 πολλοὶ ἐπὶ τὸν κύριον. 35 ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι αὐτὸν 

ἐν Ἱόππῃ παρά τινι «Σίµωνι βυρσεῖ, 10, 4. 

Χ. 

0οσηθ]ϊαφ ἁῑν]αϊας αἀπιοπίέας Ῥοέτατη γἰθῖοηθ απίπιανπι ρογουΊδωπα 
ασοθθθῖέ 08θ6ββχθαπη. 1ραῖ σοπί1θς βρἰσίέα δαηοίο ἱποὈυή1. 

μωὰν νὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης 
ἐν σπείρης σῇς παλουµένης Ἰταλικῆς, 2 εὐσαβὴς καὶ φοβούμενος 
τὸν θεὺ» σὺν παντὶ τῷ οἴκφ αὐτοῦ, ποιῶν εδ ἐλεημοσύνας πολ- 

3 λὰς τῷ λαῷ καὶ δεόµενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός, 3 εἶδεν ἐν ὁρά- ιο, 1ο ο.. 
ματι φανερῶς, ὡσεὶ ὥραν ἐνάεην τῆρ ἡμέρας, ὤγγελον τοῦ Θεοῦ 

4 εὔελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ Κορνήλιε, Δὁ δὲ ἀτενί- 
σας αὐτῷ καὶ ἄμφοβος γενόμενος εἶπεν Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ 
αὐπῷ «4ἱ προσενχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς 

ᾱ1. ἀπ μη ὑνοντο 2δ. «4ὐδδαν ᾖ39. Αἰνέαν ὀνόματι ... ἐπὶ κραββάτῳ 
2ὔ. εἶδον ... «4ύδδον . 2.5 (αο 9) Σαρωνᾶν ῥθ. ἀγαθῶν ἔργων ῥὁδ. 
ὀκνήσῃς: ὀμνῆσαι ... ἡμῶν: αὐτῶν Αδ. πολλοὶ ἐπίστευσαν 

ων. Χ 1. τις ἦν 
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µνηµόσννον ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ. ὃ καὶ νῦν πέµψον ἄνδρας εὖ ὅ 
Ἱόππην καὶ µετάπεμψαι Σίµωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πΐερος 
6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐσεῖν οἰκία παρὰ ϐ 
Θάλασσα». Ἰ ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσαςρ Ἰ 
δύο τῶν οὐκετῶν καὶ στρατιώτη» εὐσεβῇ τῶν προσκαρτερούντων 
αὐτῷ, ὃ καὶ ἐξηγησάμεροο ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς αἷς 8 
τὴν Ἱόππη». 

Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείων καὶ τῇ πόλει ἔγγι- 9 
ζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν 
ἕκτην. 390 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι ". παρα- 10 
σκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ αὐτὸν ἔκστασις, 14 καὶ θεωρεῖ 14 
τὸν οὐρα»ὸ» ἀνεφγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
μεγάλη», τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέµενον. ἐπὶ τῆς γῆς, 14 ᾧ ὑπῆρ- 19 
χο πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἁρπετὰ τῇο γῆς καὶ πετευὰ τοῦ 
οὐρανοῦ. 15 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν "4ναστὰς Πέερε 9ῦσον 19 
καὶ φάγα. 34 ὁ δὲ Πέτρος εἶλεν Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε 14 
ἔφα]ον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον. 1ὅχαὶ φωνῇ πάλιν ἐκ δευ- 1ὔ 
τέρον πρὸς αὐτόν -4 ὁ θεὺς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοὔου. 16 τοῦτο 10 
δὲ ἐγένετο ἐπὶ ερί, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἶς τὸν 
οὐρανόν. 37 ῶὦρ δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος, τί ἂν εἴη τὸ 17 
ὅραμα ὃ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τοῦ 
Κορνηλίον διερωτήσαντερ τὴν οδκίαν τοῦ «Σίμωνος ἐπέστησα» ἐπὶ 
τὺν πυλῶνα, 18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο αἱ Σίμων ὁ ἔπικα- 18 
λούμενος Πέτρος ἐνθάδε ἑθνίζεται. 19 Τοῦ δὲ Πέτρου διενθυµου- 19 
µένου περὶ τοῦ ὀράματος εἶπεν τὸ πρεῦμα αὐτῷ Ἴδοὺ ἄνδρες 
ζητοῦσίν σε 30 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, καὶ πορεύον σὺν αὐτοῖς 20 
μηδὲν διακριόµδνος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 34 καταβὰς δὲ 24 
Πέτρος πρὸς τοὺς ὤνδρας εἶπεν ᾿Ιδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτα τίς ἡ 
αὐία δὲ ἦν πάρεστε; 22οἱ δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, 22 
ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενορ τὸν Θεό», μαρτυρούμενός τε ὑπὸ 
ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ιουδαίων, ἐχρηματώθη ὑπὸ ἀγγέλον ἁγίου 
µεταπέμψασθαί σε εἰἷς τὺν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ 
σοῦ. 35 αἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. 8 

Τῇ δὲ ἑπαύριο» ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν 
ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἱόππης συνήλθον αὐτφ. Ὢ τῇ δὲ ἐπαύριον 24 
εἰσῆλθον εἷς τὴ» Καισάρειαν' ὁ δὲ Κορνήλιο ἤν προσδοκῶν 

4. ἵμπροσθεν: ἐνώπιον δ. εἷς Ἱόππην ἄνδρας .9. ΟΠ1 {ινα ϐ. θάά Ἱπ 
Πποθ οὕτος λαλήσει σοι τέ σε δεῖ ποιεῖν Ἱ. αὐτῷ Ρτῖαβ: τῷ Κορνηλίφ... 
οἰκετῶν αὑτοῦ δ. αὐτοῖς ἅπαντα 40. αὐτῶνς ἐκείνων ... ἐγένετο: ἐπέ- 
πεσεν 41. καταβαῖνον ἐπ᾽ αὐτόν... δεδεµένον κοὸ καθιέµενον 12. πάντα 
τὰ τεεράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπιτὰ κ. τὰ πετεινὰ τ. οὐρ. 
14. καὶ; ἤ 160. εὐθύς: πάλιν ... ἀνελήφθη 11. οἰκίαν Σίμωνος 19. ἐν- 
Φυμουμένου .. .». αὐτῷ ῬΡοβῦ εἶπεν Ροῦ... ἄνδρες τρεῖς 20. διότι 21. τοὺς 
ἄνδρας τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς αὐτόν 29. εἶπον 
99. ἀναστὰς ὁ Πέτρος ,.. τῆς Ἱόππης «24. τῇ δὲ: καὶ τῇ... εἰσῆλθον 

Νου, Τος!, οὗ, Τ{. 14 
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αὐτούς, συγκαλεσάµενος τοὺς συγγορεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀραγκαίονς 
2ὔ φίλους. 36 Ὡς δὲ ὀγέναχο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρο», συναντῄσας 
26 αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησε». 26 ῥ δὲ 

Πέτρος ἤγδιρεν αὐτὸν λέγων «4νάστηθι' κἀγὼ αὐτὸς ὄνθρωπός 
2] δἷμι. Ίκαὶ συνομιλῶν αὐτῷ ασῇλθο, καὶ εὐρίσκει συνοληλυθότας 
26 πολλούς, 25 ἔφη τε πρὸς αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν 

έστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίφ κολλάσθαι ἢ η προσέρχεσθαι ἀλλοφύλφ' κἀμοὲ 
ἔδειξεν ὁ θΘεὺς µηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον ̓  

290 29 διὸ καὶ ἀνανειῤῥήτως ᾖἦλθον µεταπεμφθεί. πυνθάνοµαι οὗ», 
30 τόν λόγφ µετεπέμφασθέ µε; 50 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη ᾽πὸ τετάρ- 1ο, 1... 

τὴς ἡμέρας µέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἥμη» νηστεύων καὶ τὴν ἐνάτη»ν 
προσευχόµενος ἐν τῷ οἴκῳ µου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστῃ ἐνώπιόν µου 

44 ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ δίκαί φησι Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἢ 
προσουχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 

42 ὃλ πόμψον οὖν εἰς Ἱόππην καὶ µετακάλθσαι Σίμωνα ὃς ἐἔπικα- 1, 12. 
λεῖεαι Πέτρας οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ «Σίμωνος βυρσέως παρὰ 

38 θάλασσα», ὃς παραγενόµενος λαλήσει σοι. 5 ἑξαντῆς οὖν ἔπεμψα 
πρὸς σ6, σύ τθ καλώς ὀποίησας παραγενόµενος. »ῦν ὕν οὖν πάντες 
ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πάροσµεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προὔτοτα- 

Δ4 γμένα σοι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ὃλ.4νοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόµα εἶπεν 
Ἐπ ἀληθείαρ καταλαμβάνοµαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήµπτηςρ ὁ Ἆο 3, 11. 

3ὔ θεός, ὃδ ἀλλ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἑργαζόμενος 
36 δικαιοσύνη» δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν, 96 τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς 

υἱοῖρ Ἱσραῇλ. εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ' οὗτός 
37 ἐστιν πάντων κύριος. ὃ1 ὑμεῖρ οἴδατε τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ' 

ὅλης τῆς ᾿Ιονδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ Μια, 1τ. 
36 βάπεισµα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης, 38 Ιησοῦν σὺν ἀπὸ Ναζαρέθ. ὧς 

ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὺς πνεύµατι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διλθεν 
εὐδργετῶν καὶ ζύμενος πάντας τοὺς κασαδυναστενοµένονς ὑπὸ 

39 τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς 4 με αὐτοῦ, 39 καὶ ἡμεῖς μάρτνρες Ὃ αν 
πάντων ὧν ἀποίησεν ὄν το τῇ χώρα τῶν Ἰουδαίων καὶ Ἱερουσα- Ὁ' 

1θ λήμ, ὃν καὶ ἀφεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 40 κοῦτον ὁ θεὸς 
4! ὔγειρον τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ Ἰενέσθαι, 41 οὐ 

παντὶ τῷ λα ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς προκθχειροτονηµόνοις ὑπὸ τοῦ το ον 1. 
θεοῦ, ἡμῖν οἵτινες συνεφάγοµεν καὶ συνεπίοµεν αὐτῷ μετὰ τὸ 

42 ἀναστῆναι αὐτὺν ἔκ φεκρῶν» ' 42 καὶ παρήγγειλον ἡμῖν κηρῦξαι τῷ 
λαφ καὶ διαμαρεύρασθαι ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ ὠρισμένος ὑπὸ τοῦ 

43 θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶ». 35 τούτφ πάντες οἱ προφῆται 1 αι 
μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 
πάντα τὸν πιστεύοντα εἰἶς αὐτόν. 

4  ἍὮἜτι λαλοῦνεορ τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ 

25. ΟΠ τοῦ 29. αὐτὸν ἄγειρε 28. κἀμοίς; καὲ ἐμοέ ... ὁ Φεὸς ἔδειξε 

30. ἐννάτην ὥραν 35. ἀπό: ὑπό δ4. προσωπολήπτης 3δ. Ναζαρέτ 
ὦθ. ἡμεῖς ἐσμεν ... καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ' ὃν ἀνεῖλον 
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ανεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας εοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. «5 καὶ 15 
ἐξέσεησαν οἱ ἐκ περιτοµῆς πιστοὶ ὅσοι συνῇλθον τῷ Πέερῳ, ὅει 
καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίον πνεύματος ἐκκέχνται 
46 /χονορ γὰρ αὐτῶν λαλούνεωρ γλώσσαις καὶ µεγαλυρόντω» τὸν 46 
θεόν. «εότε ἀποκρίθη ὁ Πέτρος 47 Μήτι τὸ ὕδωρ κωλῦσαι δύνα- 17 
ταέ εις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον 
ἔλαβον καθὼς καὶ ἡμεῖο; 48 προσέταξέν τα αὐτοὺς βαπτισθήναι {5 
ὃν τῷ ὀνόματι φοῦ κυρίου. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέ- 
ῥας εινάς. 

ΧΙ. 
Βρίτις Ηἰοτοβο]γπιαθ νἱείοπθτα Απἰτια]ίαπι ΣΘΠΙΠΘ ουπη Οοσπο]ίο μ9- 
εἰαπι οχροπῖι. ΈῬατγπαβας οἱ βαυ]πθ. Οἠπθβαπί Απίζοσμίας. Αραῦας. 

Ἔκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντερ κατὰ 1 
τὴν Ἰονδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξανεο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
2 χε δὲ ἀνέβη Πέτρος αἱ; Ἱερουσαλήμ, διεκρίοντο πρὸς αὐτὸν 
οἱ ἐκ περιτομῆς ὃ λέγοντες ὅτι εἰσῆλθερ πρὸς ἄρδρας ἀκροβυστίαν 
ὄχονταρ καὶ συνέφαγες αὐτοῖς. 4 ἀρξάμενος δὲ ὁ Πέερος ἔξοτί- 
θετο αὐτοῖς καθεξής λέγων ὅὃ Κγὼ ἥμην ἐν πόλει Ἱόππῃ προσ- 
ευχόµενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῶον σκαῦόρ ει 
ὡς ὀθύνην µεγάλη» σέσσαρσι ἀρχαῖς καθιεµένη» ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ ᾖλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 6 εἰς ἦν ἀτενίσας κατενόουν καὶ οἶδον τὰ ϐ 
τετράπυδα τῆρ γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ 
ταῦ οὐρανοῦ. Ἰήκουσα δὲ καὶ φωνῇς λεγούσης µοι “4ναστὰς Ἰ 
Πέτρα θῦσον καὶ φάγε. ὃ εἶπον δέ Μηδαμῶς, κύριδ, ὅτι κοιὸν δ 
ᾗ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν οἱς τὸ στόµα µου. Ὁ ἀπεκριθη 9 
δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 4 ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ 
μὴ κούου. (|Ὀ τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπόσθη πάλιν 10 
ἅπαντα εἰρ τὸν οὐρανόν. 14 καὶ ἰδοὺ ἑξαυτῆς ερεῖρ ἄνδρες ἐπέ- 14 
στησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἤμην, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας 
πρὸς µά. 2 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά µοι συνελθεῖν αὐτοῖς. ἦλθον 12 
δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἕξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἴήλθομεν εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ ἀνδρός. 15 ἀπήγγειλέν τε ἡμῦ πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ 19 
οἵκφ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ ᾽Απόστειλον εἷς Ἱόππην 
καὶ µετάπεμψαι Σίµωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρο», :3ὃς λαλήσει 14 
ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. ᾖδ ἐν 15 
δὲ τῷ ἄρξασθαί µα λαλεῖν ἐπέποσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ αὖ- 
τοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ ἡμᾶς ἐν ἀρχῆ. 19 ἐμνήσθη» δὲ τοῦ ῥήματος 16 
κυρίον, ὡς ἔλεγον ᾿ΙἸωάννης μὲν ἐβάητιόεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βα- 
πτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίφ. 17 εἱ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν 11 

ὅτι ὁ 6ϱὁ ὶὁ 

ΧΙ. 2. ὅτε δέ: καὶ ὅτε... Ἱεροδόλυμα 3. εἰσῆλθες ρο5ὺ ἔχοντας 
Ῥοη ὅῦ. ἄχρις Ἰ. δὲ καὀ; Οὰπαέ δ. πᾶῶν κοινόν ϐ. ἀπεκρίθη δέ µοι 
10. πάλιν ἀνεσπάσθη 2. µοι τὸ πνεῦμα ... αὐτοῖς μηδὲν διακρινόµενον΄ 
19. Ἱόππην ἄνδρας 
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αὐτοῖς ὁ θεὸς ὧς καὶ ἡμῖρ, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ιησοῦν 
16 Χριστόν, ἐγὼ δὰ. τί; ἦμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν δεόν; 15 ἀκου- 

σαρτες δὲ ταῦτα ἠσύχασα», καὶ ἑδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες ρα 
Ί9 καὶ τοῖς ἔθνοσιν ὁ θεὸς στὴν μετάνοιαν ἔδωκε» εἰς ζωή». 

19 οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τής θλέψεως της γδνομένης 5, 1. ε. 
ἐπὶ Στεφάνφ διήλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ ὁ Ανειοχείας, 

20 μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἶ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 30 ήσαν δέ 
τινος ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες ἐλθύντες 
εἰς Αντιόχεια» ἑλάλουν πρὸς τοὺς Ἕλληνας, εὐαγγελιζόμενοι τὸ» 

24 κύριο». Ἰησοῦ». 24 καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μεή αὐτῶν, πολύς τ8 
22 ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας ἐπέσερεψον ἐπὶ τὸν κύριον. 2’ Ἠκούσθη δὲ 

ὁ λόγος ες τὰ ὥτα τῆς ἐκκλησίας σης ἐν Γερουσαλὴμ περι ὶ αὐτῶν, 
2ῦ καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως “4ντιοχείας. 255ὅς παρα- 

γενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παροκάλει 
24 πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσµένειν τῷ πυρήφ, 24 ὅτι ἠν 

ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ 
οὔ προσετέθη ὄχλος ἑκανὸς τῷ κυρίφ. 2ὔ ἐζῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν 9, 50. 
26 ἀφαξητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Αντιόχεια». 20ὲ ἐγένετο 6.1 3, 1, 

δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὔλον συναχθῆναι ἓν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ δι- 
δάξαι ὄχλο» ἐκανόν, χρηµατίσαι τε πρῶτον ἐν 4ντιοχείᾳ τοὺς 
μαθητὰς Χριστιανούς. 

9Ί Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραι; κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
28 προφῆται εἰς ᾽άντιόχειαν 35 ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι αι, ιο. 

"ἄγαβος ἐσήμανον διὰ τοῦ προύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν 
ἔσεσθαι ἐφ ὕλην τὴν οἰκουμένην ἥτις καὶ ὀἹένετο ἐπὶ Κλανδίου. 

30 29 τών δὲ μαθητῶν καθώς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν 
εἰς διακορίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ ἸΙονυδαίᾳ ἀδελφοῖς " 

30 30 καὶ ἐποίμσαν ἀποστειλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ 
χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 13, 15, 

ΧΠ. 

Ηετοάεθ Αρτῖρρι ὁ8οοραπι οοσἷάϊν οἱ Ῥοίτατι ἵπ νἰηου]α οοπᾖοἵῦ, 
Ῥείταρ Πρεταίαβ ϐὉ 4προϊὶο Ῥρα]βαῦ {οχ6β ἆοπιιβ Ματίαρ. Ἡοτοἆςϐ 

' βυὈΙίο Ρετῖζ. 

1 Κα ἐκεῖνν δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς 
2 τὰς χεῖρας κακώσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2 ἀνεῖλεν δὲ 
8 Ἰάκωρον τὸν ἀδελφὸν ᾽Ἰωάννου µαχαίρᾳ. ὃ ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν 

ἐστιν τοῖς Ιουδαίοις, προσέθετο 6 συλλαβεῖν καὶ Πέτρον, ἦσαν δὲ 
4 ἡμόραι τῶν ἀζύμων, 3 0ν καὶ πιάσας ἔθατο εἰς φυλακή», παρα- 

20. ἀσελθόνεες ο... Ἑλληνιστάς 21. οπι ὁ 22. ἐν Ἱεροσολύροις 2ὔ. εἰς 
Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ... εὑρὼν αὐτόν 26. αὐτοῖς: αὐτούς .. Οἵὰ καὶ 
Ῥεῖωθ ῥ8. μεγάλην: µέγαν ... ἥτιςς ὅστις ... Ἀλαυδίου Καΐσαρος 
29. ηὐπορεῖτο 

ΧΠ. ὃ. ἰδὼν δέ; καὶ ἰδών 
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δοὺς τέσσαρσιν τετραδίοιρ σερατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλό- 
µενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. ὅὃ ὁ μὲν οὖν ὅ 
Πέτρος ἐτηραῖτο ὃν εῇ φυλακῇ' προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς. γινοµένη 
ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὺν περὶ αὐτοῦ. 6 ὅτε δὲ ἥμελλεν ὅ 
προαγαγεῖν αὐτὸν ὁ Ἡρώδης, εῇ υκτ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοι- 
μµώμενος μεταξὺ δύο σερατιωτῶ», δεδεµένος ἀλύσεσιν δυσίν, φύ- 
λακές τὰ πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴ» φυλακή». Ἰ καὶ ἰδοὺ ἄγ- Ἰ 
Ίελος κυρίου ἀπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οὐκήμαει πατάξας 
δὲ τὴν απλευρὰν τοῦ Πέερον ἤγειρεν αὐτὸν λέγων -4νάστα ὃν 
τᾶχει. καὶ ἐξέπεσα» αὐτοῦ αἱ ἀἁλύσει ἐκ τῶν χειρῶ». ὃ εἶπέν ὃ 
τα ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σον. 
ὑποίμσεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ Περιβαλοῦ τὸ ἑμάτιόν σου 
καὶ ἀκολούθει µοι. Ὁ καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει, καὶ οὐκ ᾖδει ὅτι 9 
ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα 
βλέπειν. 10 διελθόντες δὲ πρώτη» φυλακήν καὶ δευτέραν ἦλθαν 10 
ἐπὶ τὴν πύλη» τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐ- 
τοµάτη ἠνοίγη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προήλθον ῥύμην µίαν, καὶ 
εὐθέως ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ αὐτοῦ. 14 καὶ ὁ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ 14 
Ίδνόμενος εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν κύριος τὸν 
ὤγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό μα ἐκ χειρὸς Ηρώδου καὶ πάσης τῆς 
προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ιουδαίων. 12 συνιδών τε ἦλθορ ἐπὶ 12 
τὴν οἰχίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου 
Μάρκου, οὗ ἦσαν ἑκανοὶ συηθροισµόνοι καὶ προσευχόµενοι. 
1 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τῇ» θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παι- 13 
δίσκη ὑπακοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη, 14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν 14 
τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῇς χαρᾶς οὖὓκ ἤνοιξεν τὸν πυλώνα, οαἴσδρα- 
μοῦσα δὲ ἄπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρο» πρὸ τοῦ πυλῶνορ. 15 οἱ 1ὔ 
δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαύῃ. ἡᾗ δὲ δισχυρίζετο οὕτως ἔχειν. οἱ , 
δὲ ἔλεγον Ὁ ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ. 16 ὁ δὲ Πέτρος ὀπόμενεν 16 
κρούων' ἀροίξαρτες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησα». 17 κατασείσας 1Ί 

δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο πῶς ὁ κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν 
ἐκ τς φυλακῆς, εἶπέν τε παγγείλατε ᾿Ιακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 
ταῦτα. καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον. 18 Γενομένης 18 
δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις, τέ ἄρα ὁ 
Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρώδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρῶ», 19 
ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι, καὶ Χατελθὼν 
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας δἷς τὴν Καισάρεια» διότριβεν. 20 ᾗν δὲ θυμο: 20 
μαχών Τνρίοις καὶ Σιδωνίοις' ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῄσαν πρὸς αὖ- 
τὀν, καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως 

ὕ,. περί: ὑπὲρ ϐ. ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν Ἰ. ἐξέπεσον δ. Περίζω- 
σαι... οὕτω ϐ. ἠκολούθει αὐτῷ ... ὑπό: διά 10. ᾖλθον .. :ἠνοίχθη 

1. γενόμενος ἐν ἑαυτῷ ... ἐξείλετο 12. τῆς Μαρίας: οἵι τῆς 198. αὖ- 
τοῦ» τοῦ Πέτρου 15. εὖπον ο. αὐτοῦ ἐστιν 16. εἶδον 1Ί. διηγήσατο 
αὐτοῖς ... τε; δὲ 20. ἦν δὲ ὁ Ηρώδης 
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ἠτοῦρτο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώρα» ἀπὸ τῆο 
21 βασιλικής. 3ἱ : τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα 

βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόροι πρὸς αὖ- 
22 τούς 22ὁ δὲ δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπον. 
23 23 παραχρῆμα δὲ ἐπάταξον αὐτὸν ἄὤγγελορ κυρώυ ἀνθ ὧν οκ 

ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ θεῷ, καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέφνξε». 
24 2ὔ Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεον καὶ ἐπληθύνετο. 3δ Βαρνά- 

βαρ δὲ καὶ «Σαῦλοο ὑπίστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες 
τὴν διακονία», συμπαραλαβόνεερ καὶ Ιωάννην τὸν ἐπικληθέντα 
Μάρκο». 

ΧΠΠ. 
;. Ῥατπεῦας οἱ βαυ]ϊ 1ΐέθς κά θχίθΓοβ. ῬΒατ]θεας πβρί8, Βετγρῖυς Ῥαυ]αβ 

Ῥτοοοπηθυ]. Οὐγαίίο ῬαυἩ Απιϊζοσμίοθ Βἱβϊάϊαθ ἵπ ϱγηβρορ8. Βατπαβοθ 
οἱ Ῥαυΐυβ ὁπάβδοναπη Ἱπγίάϊα ατοθ ο]θοί]. 

] "σαν δὲ ἐν «4ντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν» προφῆται 
καὶ διδάσκαλοι ὃ τὰ Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Λάερ, 
καὶ “4ούκιος ὁ Κυρηναῖος, Ἰαναήν τε Ἡρώδου τοῦ τετράρχου 

ὁ σύντροφος καὶ «Σαῦλος. 3 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ 
καὶ φηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον “άφορίσατε δή µοι τὸν 
Βαρνάβαν καὶ «Σαῦλον εἶρ τὸ ἔργον ὃ προσκέκληµαι αὐτούς. 

3 ὃ τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάµενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας 
ὁ αὐτοῖρ ἀπέλυσαν. 4 αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου 

πνεύματος κατῆλθον εἰς τὴν Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν 
δ εἰς τὴν Κύπρο», ὃ καὶ γενόμονοι ἐν Σαλαμῦι κατήγγελλον τὸν 

λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ιουδαίων" εἶχον δὲ καὶ 
6 Ιωάννη» ὑπηρέτη». 6 διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῇσον ἄχρι Πάφου 

εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην ᾿Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βα- 
7 ριησοῦς, Ἰ ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σερ]γίφ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. 

οὗτος προσκαλεσάµενος Βαρνάβαν καὶ Σαὔλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦ- 
8 σαι τὸν λόγο» τοῦ Θεοῦ: ὃ ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ἘΕλύμας ὁ μάγος, 

οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διασερέψαι 
Φ τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστθως. 9 Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, 
10 πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἶς αὐτὸν 190 εἶπεν Ὁ πλήρης 

παντὸς δύλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὰ διαβόλον, ἐχθρὲ πάσης 
δικαιοσύνης, οῦ παύσῃ διασερέφων. τὰς ὁδοὺς κυρίου τὰς εὐθείας; 

11 11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίον ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βχέπω» 
τὸν ἤλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἐπέπεσεν ἐπ αὐτὸν ἀχλὺς 

12 καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειθαγωγούς. 32 τότε ἐδὼν ὁ 
ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ 
τοῦ κυρίου. 

ΧΠΙ. 1. Ἠσαν δέτινες 1. τόν τε Βαν. καὶ τὸν Σαὔῦλον ἆ- αὐκοί: 
οὗτου .. «τοῦ πνεύµωτος τοῦ ἁγίου 6. Οἵὰ ὅλην θἳ ἄνδρα δ. οὕτω 9. καὶ 
ἀτενίσας 11. τοῦ κυρίον 

6, τ. 



ΛΟΤ. 15, 19. --- ὁδ. 21ὔ 

ναχθέντες δὲ ἀπὸ εῆς Πάφου οἱ περὶ ΙΠαῦλον ἦλθον εἰρ 13 
15,3. Πέογη» τῆς Παμφυλίας. Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ αὐτῶν 

ὑπέστρεψφεν 6 Ἱεροσόλυμα. {4 αὐτοὶ δὲ διλθόντεο ἀπὸ ες 14 
Πέργης παρεγένοντο ο Ανιόχειαν τῆς Πκιδίας, καὶ εἰσελθόν- 
τες εἰ τὴν συναγωγή τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτω» ἐκάθισα». ἡδμετὰ 1ὔ 
δὲ τὴν ἀνάγρωσιν τοῦ "μου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ 
ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες “άνδρες ἀδελφοί, εἰ ὅστιν 
λόγος ἐν ὑμῖν παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετα. ἵθ ἀναστὰς 16 
δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ δἶπεν 4νδρες Ἰσραηλῖεαι 

1 α9.. καὶ οἱ φοβούμανοι τὸν θεό», ἀκούσατο. 17 ὁ Φεὺρ τοῦ λαοῦ τού- {7 
του ἀξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ὃν τῇ 

τς ς, |. παροικίᾳ ἐν 1ῆ “«ἰγόπτῳ, καὶ μετὰ βραχίονος ὑφηλοῦ ἐξήγαγεν 
ορι1 η, αὐτοὺς ὥ αὐτῆς, 16 καὶ ὡς τεσσερακονταέτη χθόνον ἑτροποφό- 18 

μμ: 0ῇσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμφ, 19 καὶ καθελὼν ὄθνη ἑπτὰ ἐν γᾷ 19 

Χαναὰν κατεκληρονόµησεν αὐτοῖς εὖν γῆν αὐτῶν 39 καὶ μετὰ 20 

καῦτα ὥς ὄτεσι» τετρακοσίοις καὶ πεοντήκοντα ἔδωκεν κριτὰς ἕως 
κ΄ 3 το Σαμονῇλ τοῦ προφήτον. 31 κἀκεῖθεν ᾖτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν 24 
..- |᾿ αὐτοῖρ ὁ θεὸρ τὸν Σαοὐλ υἱὸν Κί, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμίν, 

έτη σασσεράκοντα .. ' καὶ µεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν «{ανὶδ 22 
"ο αὐτοῖρ εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας Εδρο» 4ανὶδ τὸν 

σοῦ εσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μον, ὃς ποιήῄσει πάντα τὰ 
θελήµατά µον. 35 τούτου ὁ θεὺς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ ἑπαγ- 23 
γελίαν ἤγαγον τῷ ᾿Ἱσραὴλ σωτῆρα ᾿Ιησοῦ», 38 προκηρύξαντος 2έ 

το 8, 9. Ἰωάννου πρὸ προσῶπον τῆς εἰσύδου αὐτοῦ βάπτισμα µετανοίας 
-- παντὶ τῷ λαφ Ἰσραήλ. 25 ὦς δὲ ἁπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόµο», 2ὔ 

κ. .α ὄλογεν Τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι, οὐκ εἰὐκὶ ἐγώ ἀλλ ἰδοὺ ἔρχεται 
ϱρ με ἐμὲ οὗ οὐκ μὲ ἅξιου τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῖσαι. 

36 ὤνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους "4βραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβού- 26 
µενοι τὸν Θεό», ὑμῖν ὁ λόγος ες σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 
17 ϱἱ γὰρ κατοικοῦντερ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν 9] 
τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰρ φωνὰςρ τῶρ προφητῶν τὰς αχατὰ 
πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἀπλήρωσὰ», 38 καὶ 38 

1.33, 3. μηδεμίαν αὐίαν θανάτου εὑρόντες ᾖτήσαντο ΙΠιλᾶεορ ἀπαιροθῇ- 
αι αὐτόν 39 ὦς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμµένα, 39 

Ις 33, 59. καθελόντας ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖο». 90 ὁ δὲ θεὸς 90 
ἤγειρε» αὐτὸν ἐκ εκρῶν, 84 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς 91 

αν, συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱδρουσαλήμ, οὗεινας 
νῦν εἰσὶν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. ὃδ2 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς κ. 

εὐαγ]ελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελέαν }δρομένη», 
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστή- 

19. τὸν Παῦλον 17. τούτου Ἰσραήλ 1δ. τεσσαρακονταετῆ 19. κατε- 
κληροδότησεν 21. τεσσαράκοντα 22, αὐτοῖς τὸν 4αυἰδ 25. ἤγαγενο 
ἤγειρε 2ὔ. ὁ Ἰωάννης... Τΐνα µε ὑπονοεῖτε εἶναι; οὖκ 326. ἀπεστάλη 
29, ἅπανταο δ1. οπι νῦν 



οι λοτ. 13, 39. ---ὅρ. 

33 σας Ἰησοῦ», 5: ὦρ καὶ ἐν τῷ πρώτφ ψαλμῴ Τέγραπται Τἱόρ δν δη 
4 μου εἶ σύ, ἐγὼ σήµερο» γογόννηκά σε. 38 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν 
ἐκ εκρῶν μηκέτι μόλλοντα ὑποστρέφειν αὖρ διαφθορά», οὕτως 

3ὔ εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια 4αυὶδ τὰ πιστά. 35 διὸ καὶ ἐν 
36 ἑτέρῳ λέγει ου δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθορά». ὃ6 4ανὶδ ὰ οισια. 

μὲν 1ὰρ ἰδίᾳ 12ν9ᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ αγ αο- 
37 προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν᾽ ὃ7 ὃν 
36 δὲ ὁ θεὺρ ἤγδιρεν, οὐκ εἶδεν διαφθορά». ὃ5 γνωστὸν οὖν ἔστω 

ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν κα- 
30 ταγγέλλεται, 39 καὶ ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν »όμφ 

ἹΜωνυσέως δικαιωθῆναι, ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦσαι. Ἀο 8, 3 
40 40 βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ ὑμάς τὸ δἱρημένον όν τοῖς προφή- 
απταις 41Ἴδετε, οἱ καταφρορητας καὶ θαυμάσατο καὶ ἀφανίσθητε, «Πας 1, 5- 

ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖρ ἡμέραις ὑμῶν», ἔργον ὃ οὐ μὴ 
πιστεύσητα ἑάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖ». 

42 Ἐξιόνεων δὲ αὐτῶν παρεκάλου» εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λα- 
ο. 48 ληθῆναι αὐτοῖρ τὰ ῥήματα ταῦτα. 5 λνθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς 

ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ιουδαίων καὶ τῶν σεβοµένων προσηλύ- 
των τῷ Παύλφ καὶ τῷ Ῥαργάβᾳα, οἵτιες προσλαλοῦντες ἔπειθον 

44 αὐτοὺς προσµένοιν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. 33 τῷ τε ἐχομένφ σαβ- 
βάτφ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυ- 

{5 ῥίου. 4ὔ ἠδόντες δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου, 
καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ τοῦ Παύλου λογομένοις ἀρτίλέγο»τες καὶ 

46 βλασφημοῦντεο. 46 παῤῥησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρνά- 
βας εἶπαν “ἩὙμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ 

΄. Θεοῦ ἐπειδὴ δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίου, κρήετε ἑαυ- 
ἀἸ τοὺς τῆς αἰωνίου ζωής, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 47 οὕτως 

γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος. Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦνο 
48 εἶναί σε εἰς σωτηρία» ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 45 ἆ ἀπούοντα δὲ τὰ 

ἔθνη ὄχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν 
-49 ὅσοι ἦσαν τεταγµένοι οἷς ζωὴν αἰώνιον' 39 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος 
δ0 τοῦ «κυρίου δὲ ὅλης ες χώρας. ὅθοἑ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυραν 

τὰς σεβοµένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς 
πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβα», 

δ! καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. δῖ οἱ δὲ ἐκτιναξάμο- 
ὅφ νοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἱκόνιον, ὅχ οἱ 1-ο 9, 5. 

τὸ μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 

Ες 55. 

32. πρώτῳ ψαλμφ: φαλμῷ τῷ δευτέρρ 30. ἐν τῷ νόμῳ 4. ἐγὼ ἐργά- 
ζομαι... ὃς ᾧ 4δ. αὐτῶν: ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ιουδαίων ... παρεκά- 
ουν τὰ ἔθνη ᾖ{4δ. προσλαλοῦντες αὐτοῖς .. ἐπιμένειν 44. τῷ δὲ ἐρχο-- 
μένω ... κυρίου; Θεοῦ 4ἀθ. τε; δέ... εἶπον 4]. οὕτω ὅθ. γυναῖκας 
καὶ τάς ... τὸν Βαρνάβαν ὅ]. τῶν πυδῶν αὑτῶν ὅδ. τε; δέ 



ΑΕΟΤ. 14, 1. -- 18. 217 

ΧΙΥ. 

Βατπα)ας θἱ Ῥαυ]αμ Ιοοπίο ρα]αῖ. Τιγείταθ Ῥτο ΡΓΝε Ἠαῦθπέας, 6θά Α 
ο αάςοῖρ {οσο Ἱαρῖάαα 1έθσ ρος Αβίαπι Ρθσριπί τοἀθυπίααθ Απζοσμίθτα 

Βγτίθθ. 

Ἐγένετο δὲ ἐν ἸἹκονίφ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰ 4 
τὴν συναγωγή» τῶν Ιουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστα πιστεῦσαι 
Ἰουδαίων τα καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος, 3 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες 3 
᾿Ιουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ 
τῶν ἀδελφῶν. δἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέεριψαν παῤῥησιαζόμενοι 3 

ἑ1α. ἐπὶ τῷ κυρίφ τῷ μαρτυροῦντι εῷ λόγφ τῆς χάριτος αὐτοῦ, δι- 
δάντι σημεῖα καὶ τέρατα γίεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. Αἐσχίσθη 4 
δὲ τὸ πλῆθος τῇς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ιουδαίοις, 
οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοιςο. ὅ ὦς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τα ὅ 
καὶ Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι 
αὐτούς, ὃ συνιδόντες κατέφυγον εἷς τὰς πόλεις τῆς «4υκαονίας ϐ 
4ὐσεραν καὶ 4έρβην καὶ τὴν περίχωρο»ρ' Ἰκἀκεῖ ἦσαν δὐαγγε- ἹἸ 
λιζόμενοι. 

Καί τις ἀνὴρ ἐν .4ύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, 8 
χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. Ὁ οὗ- 9 
τος ἤκουσε» τοῦ Παύλου λαλοῦντος, ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν 
ὅτι ὄχει πίστιν τοῦ σωθῆναι, 19 εἶπεν µεγάλῃ τῇ φωνῇ ᾿4νάστηθι 10 
ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἤλατο, καὶ περιεπάτει. 14 οἵ τε 14 
ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίῃσεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν «άν- 
καονιστὶ λέγοντες Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησα» 
πρὸς ἡμᾶς, 12 ὁκάλουν τα εὺν Βαρνάβαν άία, τὸν δὲ ΙΠΠαὔλον 19 
Ἑρμῆ», ἐπειδῇ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμεγος τοῦ λόγου. 15 ὅ τε ἱερεὺς 19 
τοῦ 4ιὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῇς πόλεως, ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ 
τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελὲν θύειν. 14 ἀκού- 14 
σαρτες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαῤῥήξαντες τὰ 
ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 16 καὶ λέ- 15 

ε, 24. Ίοντες "ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖρ ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν 
ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτω» τῶν µαταίων 
ἐπιστρέφειν ἐπὶ Θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ὃν αὐτοῖς, 16 ὃς ἐν ταῖς 16 

1, 34.5, παρφχημόναις Ἰδνθαῖς εἴασθν πάντα τὰ ὄθνη πορεύεσθαι ταῖς 
ὁδοῖς αὐτῶν. 37 καίτοιγε οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἆγα- 17 
θουργῶ», οὐρανόθεν ὑετοὺς διδοὺρ καὶ καιροὺς καρποφόρους, 
ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. 18 καὶ 18 

“ΧΙΥ. 2. ἀπειθοῦντες 3. καὶ διδόντι δ. αὐτοῦ; αάᾶ ὑπάρχων... 
9 περιπεπατήκει, ς περἰεπεπατήκει ϐὉ. ἤκουε... πίστυ ἔχει 10. ἤλλετο 
44. τει δὲ ... ὃ Παῦλος 12. τὸν μὲν Βαρνάβαν 13. ὅ τε; ὁ δὲ... 
πόλεως αὐτῶν 14. εἰσεπήδησαν 15. τὸν Θεὸν τὸν ξῶντα 1Τ. ἀγαθο- 
ποιῶν ... οὐρανόθεν ἡμῖν ... ὑμῶν: ἡμῶν 



218 Αατ. 14, 19. --- 15, δ. 

ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θνύειν 
αὐτοῖς. 

0 Ἰπῆλθαν δὲ ἀπὸ "4ντιοχείας καὶ Ἱκορίου Ἰουδαῖοι, καὶ πεί- 
σαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιδάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυραν ἔξω τῆς 

90 πύλεως, νοµίσαντες αὐτὸν τεθ»άναι. 30 κυκλωσάντων δὲ τῶν µα- 
θητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πὀλι. καὶ τῇ ἐπαύριον 

21 ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρνάβα εἷς «4έρβη». 3 εὐαγγελιζόμενοί τε τὴν 
πόλιν ἐκαίνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἷς τὴν 

22 άύστραν καὶ ]κόνιον καὶ ᾿4ντιόχεια», 33 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυ- 
χὰς τῶν μαθητῶ», παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ 
πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶρ εἰσελθεῖν εἰς τῆν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

93 25 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κα; ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους, προσ- 
ευξάµενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πε- 

Φά πιστεύκεισαν. 3 καὶ διελθόντες τὴν ΙΠισιδίαν ἦλθον εἷς τὴν 
οὔ Παμφυλίαν, 35 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησα» 
26 εἰς «ττάλειαν, 25 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰἷς «4ντιόχδια», ὅθεν ἦσαν 

παραδεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ εἶ, τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 
οἳ 27 παραγδνόµενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν, ἀνήγγελλον 

ὅσα ἐποήσεν ὁ θεὸς με αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θΘν- 
Ἴδραν πίστεως. 35 διέτριβον δὲ χρόνον οὔκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖο. 

Χγ. 
Οοπίεπέϊίο Αποσμοηεῖς ἆθ ροπ σπα οσουπιοϊθΙοηθ. Ῥαα]ας Ἠίθγοθο- 
Ίσπιβπ Ἱεραίας. Ῥοΐτις οἳ ὀαοοῦαθ. ῶὈθονοίαπι Μετοβο]γπαϊ(βηαπη. 

Αίοτυπι Ρα] αἆ οχίθτοβ 1ΐέοσ βροβίο]ουπ. 

1 6ο 11, 
35. 

1 Οο 16,8. 

! Και τινες κατελθό»τες ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐδίδασκον τοὺς θα 5, 35. 
ἀδελφούς, ὅτι ἐὰν μὴ περιεμηθῆτο τῷ ἔθει Μωυσέως, οὐ δύνασθε 

2 σωθῆναι. 2 γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλήης τῷ 
Παύλῳφ καὶ τῷ Βαρνάβα πρὸς αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαώειν Παῦλον 
καὶ Βαργάβαν καί τωας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους 
καὶ πρεσβυτέρους εἶ, Ἱερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου. 

3 δοἱ μὲν οὖν προπεµφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχο»το τή» 
σε Φουίκην καὶ Σαμάρεια», ἐκδιηγούμενοι τὴν ἐπιστροφὴν τῶν 

4 ἐθνῶν, καὶ ἐποίονν χαρὰν μαγάλη» πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 3 παρα- 
γενόμενοι δὲ εἰ Ἱερουσαλὴμ ἀπεδέχθησαν ἀπὸ σῆς ἐκκλησίας 
καὶ τῶν ἀποστύλων καὶ σῶν πρεσβυτέρω», ἀνήγγειλάν τὸ ὅσα ὁ 

ὅ θεὸς ἐποίησεν µετ αὐτῶν. ὃ ἐξανέστησαν δέ τινας τῶν ἀπὸ τῆς 
αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστδυκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ πορι- 
τέμνει» αὐτοὺς παραγγέλλοιν τε τηρεῖν «τὸν νόµον ἸΜωνυσέως. 

10. Επῆλθον ... ἔσυρον 29. αὐτὸν τῶν μαθητῶν 91. εὐαγγελισάμε- 
νου 323. πρεσβυτέρους κατ ἐκκλησίων 24. εἷς τήν: Οἵι τήν 2]. ἀρήγ 
γειλαν 328. διέτριβον δὲ ἐκεν 

. 1. περιτέµνησθε 3. δὲ: οὖν ... καὶ συζηνήσεω 3. Οι τε 
4. ἀπό; ὑπό 

16, Τ. 
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ὀΣννήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προαβύεεροι ἰδεῖν περὶ 
15. σοῦ λόγον εούτου. ἸἼπολλῆς δὲ συνζητήσεωφ γδνοµένης ἀναστὰρ Ἱ 

Πέτρος οἶπον αρὸς αὐτούρ «άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖρ ἑκίστασθε 
15. ὅτι ἀφ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο ὁ θεὸς διὰ τοῦ στό- 

µατός µον ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίον καὶ 
1,15. πιστεῦσάι. ὃ καὶ ὁ καρδιογνώστης Θεὺς ἐμαρτόρησον αὐτοῖς δοὺς 8 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν», θκαὶ οὐθὲν διέκρινεν μοταξὺ 9 
ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν, τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. 

ο ὧν. 0 νῦν οὖν εί πειράζετε τὸν δεόν, ἐπιθαῖναι ζνγὸν ἐπὶ τὸν τράχη- 10 
λον τῶν μαθητῶν ὃν οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν» οὔτε ἡμεῖς ἀχύσαμεν 
βαστάσαι; 13 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος κοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύοµε» 14 
σωθῆναι καθ ὃν τρόπο» κἀκεῖνοι. 12έσίγησον δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, 12 
καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ 
θεὺς σηµεῖα καὶ εέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δὲ αὐτῶν. 19 Μετὰ δὲ 19 

34Ρο1. τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ιάκωβος λέγων "ἄνδρες ἀδελφοί, 
ἀκούσατέ µου. 14 Συμεών ἐξηγήσατο καθώς πρῶτον ὁ θεὸς 14 
ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. {5 καὶ 15 

ελα, τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται 
Ἠη1Σ 169 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω εὖν σκη»ὴν «4ςανὶδ 16 

τὴν πεπτωκυῖαν καὶ τὰ κατεσκαµµέτα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ 
3 / 3 , 47 ιά 3ἳ 3 , « 4 ϱν 11 ἀνορθώσω αὐτήν, 37 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν 
2 μ ρ , ϊ ΄ 8 3 ων ’ ἀνθρώπων τὸν κύριο», καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ οὓς ἐπικέκληται 
τὸ ὄνομά µου ἐπ αὐτούς, λέγδι κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα 15 γνωστὰ 18 
ἀπ αἰῶνοςο. 9 διὸ ἐγὼ κρίω μὴῆ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν 19 
ἐθνῶν ἐπισερέφουσιν ἐπὶ τὸν θεὀν, 10 ἀλλὰ ὀπισεεῖλαι αὐτοῖς τοῦ 20. 
ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἁλισγημάτων τῶν εἰδώλω» καὶ τής πορνείας 
καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 14 Μωυσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν 2ἱ 
ἀρχαίων κατὰ πὀλιν τοὺς κηρύσσορτας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγιρωσκόμενος. 

Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ 22 
τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέµψαι εἰς “4ντιόχειαν 
σὺν τῷ Παύλφ καὶ Βαρνάβᾳ, ᾿Ιούδαν τὸν καλούμενο» Βαρσαββᾶ» 
καὶ Σίλαν, ἄὤνδρας ἡ]γουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 25 γράψαντες 29 
διὰ χειρὸς αὐτῶν Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ τοῖς κατὼ τὴν «ντιόχειαν καὶ «Συρίαν καὶ Κιλικίαν 
3 ὃ -ω ο 3 ’ ” , 24 3 δί 9 , σ 8 9 { 

ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἑθνῶν χαίρειν. ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς 
{811,1 ἡμῶν ἐξελθόντες ἑτάραξαν ὑμᾶς λόγοι ἀνασκευάξοντες τὰς 

ψυχὰρ ὑμῶν, οἱἷς οὐ διεστειλάµεθα, 35 ἔδοξεν ἡμῖν γενομένοις 25 
ὁμοθυμαδό», ἐκλεξαμένους ἄνδρας πέµψαι πρὸς ὑμᾶς σὺν τοῖς 

6. τε; δὲ Ἱ. συζητήσεως ... ὁ θεὸς ὃν ἡμῖν ἐξελέξατο δ. δούς; αάά 
αὐτοῖς 0. οὐθέν; οὐδὲν 44. τοῦ κυρίου: ΟΠ τοῦ ... Ἰησοῦ «Χριστοῦ 
14. ἐπὶ τῷ ὀνόματι 7. ταῦτα: 8ὰἁ πάντα ᾖ18. γνωστὰ ἀπ αἰῶνός 
ἐστι τῷ θεῷ πάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ 322. ἐπικαλούμενον Βαρσαβᾶν 29. 
αὐτῶν: πάά τάδε 24. ὑμῶν Λέγοντες περιτέµνεσθαι καὲ τηρεῖν τὸν νόµον 
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26 ἆ ἀγαπητοῖρ ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Παύλφ, 26 ἀνθρώποις παραδεδου- 
κόσιν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὸρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶρ 

27 Ιησοῦ Χριστοῦ. 27 ἀπεστάλκαμον οὖν Ιούδαν καὶ Σίλαν, καὲ 
28 αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά. 325 ἔδοξεν γὰρ τῷ 

ἁγίφ πνεύµατι καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος 
99 πλὴν τῶν ἐπάναγκες, 29 ἀπέχεσθαι οἰδωλοθύτων καὶ αἱμᾶτος καὶ 

΄ πνικτῶν καὶ πορνείας, ἓξ ὧν διατηροῦντερ ἑανυτοὺς εὖ πράξετα. 3, 
ἔῤῥωσθε, 

90 Οἱ μὲν οὖν ἀπολυθέντες ἦλθον εἰς «άντιόχειαν, καὶ σύναγα- 
3Ί γόντερ τὸ πλῆθος. ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν. ὃδἱ ἀναγνόντες δὲ 
30 ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. ὃ2 Ιούδας τα καὶ Σίλας, καὶ αὐτοὶ 

προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς 
33 καὶ ἐπεστήρισαν ' 35 ποιῄσαντες δὲ χρόνον ἀπελύθησαν µετ εἰρη- 

νής ἀπὸ τῶν ἀδελφών πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούςν 
3ὔ Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβο» ἐν “ντιοχεία, διδάσκοντες 

καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον-τοῦ κυρίου. 
20 36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος Ἔπι- 

σερέψαντες δή ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλι πᾶσαν 
37 ἐν αἷς κατηγγείλαµο» τὸν λόγον τοῦ αυρίου, πῶς ἔχουσι». 7 Βαρ- 

νάβας δὲ ἐβουλεύσατο συμπαραλαβεῖν καὶ Ἰωάννην τὸν καλου- 
38 µενον ἸΜάρκον ' 38 Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ αὐτῶν 

ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖρ εἰἷς τὸ ἔργο», μῇ 
30 συµπαραλαμβάνειν τοῦτόν. ὃὲ ἐγένετο δὲ παροξυσµός, ὥστε ἄπο- 

χωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, τόν σα Βαρνάβα» παραλαβόντα 
τὸν Μάρκον ἐκπλεῦσαι εἰς Κύπρο». 

40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος «Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ 
41 χᾶριτι τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀδελφῶ», «3 διήρχετο δὲ τὴν «Συρίαν 

καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 

ΧγΙ. 
Τπιοί]ιθί οἰχουπιοϊίο. ΕΒαυ]ας ουπι Θ)] θί Τπιοίμθο ρτγοί(θοξαβ γ]βίοπθ 
ἵπ Μαοθάοπίατα νοσβῖαγ. 1γάϊ8 οἱ αποϊ]]α {λιάϊοα. Ῥαυ]ας οἱ Βί]88 
ῬμΠρρῖα οδρίἱ παταὈ]]έθχ αροτίο 03τοςχθ εὖ οπβίοἆθ Ῥαρίϊζ8ίο Ἰοπθβίθ 

ἀἰπιιζυηίατ. 

| Κατήντησεν δὲ εἰς 4{έρβη» καὶ .4ὐύστραν. καὶ ἰδοὺ µαθητής 
τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς 

2 πατρὸς δὲ Ἕλληνος, 3 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν .4ύστροις καὶ 
3 ἸΓκονίῷ ἀδελφῶν. ὃ τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ ἐξελ- 

Φθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεµεν αὐτὸν διὰ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ὄντας 

28. τῶν ἐπάναγκες τούτων 9. καὶ πενικτοῦ 3δ. τε; ς9 (Ποπ ς) δέ. 
ἐπεστηριξαν ὃδ. ̓ ἀποστείλαντας αὐτούς: ἀποστόλους 9ά. Ἔδοξε δὲ τι. τῷ 

Σίλα ἐπιμεῖναι αὐτοῦ. 3δ. Παῦλος πρὸς Ῥαρνάβαν ... τοὺς ἀδελφοὺς 

ἡμῶν ... πᾶσαν πόλων 37. καὶ Ἰωάννην: τὸν Ιωάννην ᾖθ. συµπαρα- 
λαβεῖν 39. δέ: οὖν 44. κυρίου: Θεοῦ 

ΧγΙ. 1. γυναικός τινος 

5, 54. 

15, 10. 

1 6ο 68, 
β5. 

13, 11. 

σα! ὰ, 14. 



σος Α0Τ. 16, ᾱ- --- 20. φ91 
ἓν τοῖς τόποις ἐκείνοιρ  ἴδεισαν γὰρ ἅπαντες εὖν πατέρα αὐτοῦ 
ὅτι Ἕλλην ὑπῆρχο». 

1ος δὲ διαπορεύοντο τὰς πόλει, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλαᾶσ- 4 
"μ19.1.σειν τὰ δόγματα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ προσῤν- 

τέρων τῶν εν Ἱοροσολύμοις, 
ἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ὁἑστερθοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευο» 

,. σῷ ἀριθμῷ καθ ἡμέραν. ϐ διλθόντες δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ ϐ 
Γαλατικὴν χώρα», κωλυθέντεςρ ὑπὸ τοῦ ἁγίου πγεύµατος λαλῆσαι 
τὸ» λόγον ἐν τῇ “σία, Ἴ ἐλθύντες κατὰ τὴν ἸΜνσίαν ἐπείραζον ἸΊ 
εἷς τὴν Βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα 
᾿Ιησοῦ ᾽ ὃ παρελθόντες δὲ τὴν ἸΜνυσίαν κατέβησαν εἷ Τρφάδα. 8 
Θκαὶ ὅραμα διὰ τῆς υκτὸς τῷ Παύλφ ὤφθη, ἀνὴρ Μακεδών 9 
τις ἑστὼρ παρακαλών αὐτὸν ναὶ λέγων ἄ4ιαβὰς εἷ, Μακεδονίαν 
βοήθησο» ἡμῶ. {10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν 10 
ἐξολθοῖν οἷς τὴν Μακεδονίαν, συμβιβάζοντε, ὅτι προσκέκληται 
ἡμᾶς ὁ κύριος εὐαγγέλίσασθαι αὐτούς. 

Ὁ. “ναχθέντες δὲ ἀπὸ τῇς Τρφάδος εὐθυδρομήσαμεν ες Σα- {4 
µοθράκη», τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς Λεάπολιν, 13 ἐκεῖθέν τε εἷς Φιλίπ- 12 
πους, ἥτις ἐσεν πρώτη τῆς µερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, 
πολώνεια. ἦμον δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάρ. 
15{ῇ το ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ 13 
ποταμὸν οὗ ἐνομίξετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἑλαλοῦμεν 
ταῖς συνελθούσαις υναιξώ. καί τι γυνή ὀνόματι «4νδία, 14 
πορφυρόπωλις πύλεως Θνατείρων σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουε», ᾗς 
ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχει» τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ 
τοῦ Παύλου. 15 ὧρ δὲ ἐβαπείσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρε- 1ὅ 
κάλοσεν λέγουσα Εἰ πεκρίκατέ µε πιστή» τῷ κυρίφ εἶναι, εἰσελ» 
θόντες εἰς εὺν οἶκόν µου µείνατε καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 

Ἐγένετο δὲ πορευοµένων ἡμῶν εἰς τῇ» προσευχή», παιδίσκην 16 
τινὰ ἔὄχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτι ἐργασίαν 
πολλὴν παρεῖχε» τοῖς κυρίοις. αὐτῆς µαντενοµένη. {7 αὕτη. κατα- 11 
κολουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα Οὗτοι οἱ 
ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου οαἰσίν, οἴτινες καταγγέλ- 
Άουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. Ἰδτοῦτο δὲ ἐποίθι ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. 18 
διαπονηθεὶς. δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν 
Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι ᾿]ησοῦ «Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ αὐτῆς 
καὶ ἐξῆλθεν αὐτὴ τῇ ὥρᾳ. 19 ἑδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι 18 
ὀξήλθεν ᾗ ἑλπὶς τῆς ἀργασίαρ αὐτῶν, ἐπιλαβύμενοι τὸν Παῦλον 
καὶ «Σίλα» εἴλκυσαν αἱ; τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, 39 καὶ 20 

4. παρεδίδουν ... τῶν πρεσβυτέρων . :Ἱερουσαλήμ 6. τὴν Γαλατικήν 
7. ει κατά... πορεύεσθαν . ..οπι Ἰησοῦ 0. ὤφθη τῷ Παύλφ᾽ -«Ανήρ 
τις ἦν Μακεδὼν ἑστώς 434. δὲ: οὖν 2. κολωνίαο ... ἐν ταύτῃ τῃ 19. 
πύλης: πόλεως 16. Οἵὰ τήν.. «πύθωνος ἀπαντῆσαν ατιὁ ὑμῖν: ς (ποτ σε) 
ἡμῖν 18. ἐν τῷ ὀνόματι 19. τὸν Σίλαν 



0 ΑΕΤ. 16, δι. ο. 40. 

κροσαγαγύντος αὐτοὺς τοῖς σερατηγοῖς εἶπαν Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 
24 ἐκταράσσονσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾿]ουδαῖοι ὑπάρχοντες, 34 καὶ 

καταγγέλλουσι» ἔθη ἆ οὐκ ἔξεστιν ἡ ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν νι 
22 Ῥωμαίοις οὔσιν. 313 καὶ συνεπύστη ὁ ὄχλος να αὐτῶ», καὶ οἱ α οι, 

στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ὑκέλδυον ῥαβδίει», 
29 39 πολλάς τε ἐπιθόντες αὐτοῖς πληγὰρ ἔβαλον εἶ, φυλακή», 
34 παραγγείλανεες τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶρ τηρεῖν αὐτούς, 34 ὃς 

παραγ]ελίαν τοιαύτην εἰληφὼρ ἔβαλεν αὐτοὺς εἶς τῇν ἐσωτέραν 
᾿46 φυλακὴν καὶ τοὺς πύδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν ες τὸ ξύλο». 2 κατὰ 

δὲ τὸ μοσονύκειον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόµθνοι ὕμνουν εὺν 
20 θεύν ' ἐπηκροᾶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. 20 ἄφνω δὲ σεισμὺς 

ἀγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσµωτηρίου ᾿ 
ἠνοφχθησα» δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ 

27 δεσμὰ ἀνέθη. 31 ἔξνπηνος δὲ γθρόµενοο ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν 
ἀνεφγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος µάχαιραν 
ἥμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, φοµέζων ἐκπεφευγέναι τοὺρ δεσµίους. 

28 28 ἐφώνησον δὲ φωνῇ µεγάλ ὁ Παῦλος λέγων ἸΜηδὲν αράξης 
29 σεαντῷ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν ὀνθάδε. 39 αὐήσας δὲ φῶτα 

εἰεπήδησο», καὶ ἔνερομος {᾽νόμερος προσέπεσε» τῷ Παύλφ καὶ 
90 Σίλᾳ , δ0 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη Κύριοι, «ί με δεῖ ποιεῖν 
δΗ ίνα σωθώ; 84 οἱ δὲ εἶπαρ Πίστευσο» ὁπὶ τὸν κύριον ησοῦν, καὶ ο να 
32 σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκόρ σου. ὃλ καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ εὐν λόγον 
33 τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν εῆ οὗκίᾳ αὐτοῦ. ὃδ καὶ παραλαβὼν 

αὐτοὺς ἐν ἐκείη τῇ ὥρᾳ τῇρ νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶ», 
34 καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, 34 ἄναγα- 

γών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκορ παρέθηκεν τράπεζα», καὶ ἠγαλλιᾶτο 
δ6 πανοικὶ παπιστευκὼς τῷ θεῷ. δὺ Ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστει- 

λαν οἱ σερατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντας "ἀπύλυσον τοὺς ἆν- 
30 θρώπους ἐκείνους. δ6 ἀπήγγειλαν δὲ ὁ δυσμοφύλαξ τοὺς λόγους 

πούτους πρὸς τὸν 1αὔλον, ὅτι ἀπέσταλκαν οἱ σερατη]οὶ ἵνα τε, Ἱς 
37 ἀπολυθῆτα' νῦν οὔν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν αἱρήνῃ. ὃ]ὁ δὲ 

Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς «4{είραντες ἡμᾶς δηµοσίᾳ ὃς μωρώνο. 
ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰ; φυλακή», καὶ 
νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλουσι»; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἑλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς 

ὧ8 ἐξαγαγέτωσαν. ὃ8 ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι 
τὰ ῥήματα ταῦτα ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσι», 

39 20 καὶ ἑλθόντες παρεκάλοσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων 
40 ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως. 40 ἐξελθοντες δὲ ἐκ τῆς φυλακής 

εἰσῆλθον πρὸς τὴ» «άνδίαν, καὶ ἰδύντερ τοὺς ἀδελφοὺςρ παρεκά- ια, ια. 
λεσαν αὐτούς, καὶ ἐξῆλθον. 

20. εἶπον 32, περιῤῥήξαντες 24. αὐτῶν ἠσφαλίσατο 26. ἀνιφχθησάν « τε 
2). ἔμελλεν 29. τῷ Σίέλᾳ 31. εἶπον .. «ἀησοῦν Χριστόν ὃλ. σύν: κα 
34. οἶχον αὐτοῦ .. : ἠ/αλλιάσατο 386. ἀπεατάλκασιν 37. ἔβαλον 98. 
ἀνήγγειλαν . .. καὶ ἐφοβήθησαν ἆ ἀπ, ἃθ. ἐξελθεῖν τῆς πόλεως 49. Άρός: εἷς 



. 

ο µ-ἳ.-- 

λατ. 17, 1, ο π 10. . οὲὸ 

ΧΙ]. 

Ταπιυ]έαβ Ῥτορίες Ραυἶσπι ΤἩοθββδἱοπ]οΒθ θἱ ὮΏθχο0θῃθ. ὦθβοπ. Οστβ[ίο 
Εαυ]ὶ ἵη Ατθορββρο. Ἠἱοηγεῖας Ατθορβμίϊι, 

4ιοδδύσαντες δὲ τὴν μϕίπολιν καὶ «4πολλωνίαν ἦλθον εἰς 4 
θεσσαλονίκη», ὅπου ᾖν ᾗ συναγωγή τῶν Ιουδαίων. κατὰ δὲ τὸ 2 

3 9 α. , 3” 4 2 , 4 . 3ἃ , ῤ 
εἰωθὸς τῷ Πανλῳ εἰσῆλθεν προς αὐτοὺς, καὶ ἐπι σάββατα τρία 
διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶ», δδιανοίγων καὶ παρατιθέµενοςρ 3 
ὅτι τὸν Ἀριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ φεκρῶν, καὶ ὅτι 
{ 3 ε 4 ] ν 4 4 ο} ε 4 ρ οὑτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ᾿]ησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. Άἄκαί 4 

τινες ὃξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλφ καὶ 
τῷ Σίλα, τῶν τε σεβοµένων Ἑλλήνων πλῇθος πολύ, γυναικῶν τε 
τῶν πρώτων» οὐκ ὀλίγαι. ὃ προσλαβόμενοι δὰ οἱ ᾿]ουδαῖοι θἱ ὅ 
ἀπειθοῦνεες τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιή- 
'σαρτερ ἐθορύβουν τῇ» πύλιν, ἐπιστάντερ τε τῇ οὗκίᾳ ᾽᾿Ιάσονος 
ἐζήτουν αὐτοὺς ἀγαγεῖν εἰς τὸν δῆμο» ὃ μὴ εὑρόρτες δὲ αὐτοὺς ϐ 
ἔσυραν τὸν ᾿]άσονα καί τινας ἀδελφοὺρ ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, 
βοώντες ὅτι οἱ τὴν οὐιουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε 
πάρεισι», 7 ορ ὑποδέδεκται ]άσων' καὶ οὗτοι πάρτες ἀπέναντι Ἱ 
τῶν δογμάτων Καΐσαρος πράσσουσι, βασιλέα λέγοντες ἕτερο» 

193,4. εἶναι ᾿]ησοῦν. Ὦὃ ἑεάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας 8 

18.5. 

3 ΄ ” 9 4 ρ 4 «ε 4 4 ” ὁδχ0 ἀκούορτας ταῦτα, Ὁ καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ᾿ΙἸάσονος 9 
καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς. 

Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ τῆς νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε 10 
Παῦλον καὶ τὸν «Σίλαν εἰς Βέροια», οἴτινᾶς παραγενόµενοι εἰς 
τὴν συναγωγὴν ἀπίεσαν τῶν Ιουδαίων. 14 οὗτοι δὲ ἦσαν εὖγα- 11 

/ ο 39 , σ 9 4 ρ 4 φάστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινερ ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ 
πάσης προθυµίας, τὸ καθ ἡμέραν ἀνακρέορτες τὰρ γραφάς, εἰ 
ἔχοι ταῦτα οὕτως. 12 πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσα», καὶ 13 
τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι" 
18ὦς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλορύκης ᾿Ιουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν 193 

” ρ ε 4 -” , ε , - ” ᾗἩἹ 
τῇ Βεροίᾳ κατηγ]γέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἠλθον 
κἀκεῖ σαλεύοντες τοὺς ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ τότε τὸν ΙΠαὔλον 14 

ϱ « 2 9 , « 4 ἃ 4 , 

ἐξαπέστειλαν .οἱ ἀδελφοί πορεὐεδσθαι ὧς ἐπι τὴν θάλασσαν ᾽ 

ὑπέμεινέν τα ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμύθεος ἐκεῖ. 15 οἱ δὲ καθιστά- 15 
νοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως -4θηνῶ», καὶ λαβόντες ἐντολὴν 
πρὸς εὺν αίλαν καὶ Τιμόθεον, ὕνα ὥς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς 
αὐτόν, ἐξίεσαν, ᾿ 

Ἐν δὲ ταῖς 4θήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, 16 
παρωξύνετο τὸ απνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, θΘεωροῦντος κατείδωλον 

ΧΙΙ. {. πολὺ πλῆθος δ. ζηλώσαντες δὲ οὗ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι 
καὶ προσλαβόµενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας ϐ. ἔσυρον ἸΤ. πράττουσε 
10. τῶν Ιουδαίων ἀπῄεσαν 14. ὑπέμεναν δὲ ὅ τε 15. καθιστῶντες ... 
ἤγαγον αὐτόν 10. Θεωροῦντι | 
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17 οὖσαν τὴν πόλιν. 37 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ίου- 
δαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν 

18 πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. 18 τινὲρ δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων 
καὶ Σεοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ, κ καί τινες ἔλεγον Τί ἂν 
θέλοι ὁ σπερμολόγορ. οὗτος λέγει»; οἱ δὲ πόνων δαιµονίων δοκεῖ 
καταγγελεὺς εἶναι, ὅτι τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελέ 

19 ζετο. 19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν “4ρειον πάἆγον ἤγαγο», 
λέγοντες 4υνάμεθα γνῶναι τίς ᾗ καινὴ αὕτη ᾗ ὑπὸ σοῦ λαλον- 

20 µένη διδαχή; 320 ξενίξορτα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς 
21 ἡμῶν  βουλόμεθα οὖν γρώναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. 31 4θη- 

φαῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲ ἕτερον 
22 ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκοῦει κπαιρότερον. 32 Σταθεὶς δὲ ὁ 

Παῦλος ἓἕν µέσῳφ τοῦ “4ρείον πάγου ἔφη άνδρες "4θηναῖοι, 
23 κατὰ πάντα ὧς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρᾶ. 29 ) διερχό- 

μενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὁ ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν 

Νοῖ, 41. 

Δ, 13. 

ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο -4γνώσεφ Θεῷ. ὃ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτα, 

24 τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 34 ὁ θεὺς ὁ ποιήσας εὺν κόσμον 

καὶ πάντα τὰ ἓν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχω» κύριος 
26 οὐκ ἐν χειροποιήτοις »αοῖς κατοικεῖ, 25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρα- 

πίνων θεραπεύεται προσδεόµενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσιν ζωὴν 
20 καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα 36 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν 

ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖρ ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὀρίσας 
προστεταγµένους καιροὺς καὶ τὰς ὀροθεσίας τῆς κατοικίαρ αὐτῶν, 

2] 27 ζητεῖν τὸν Θεόν, εἰ ἄρα γε φηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, 
28 καί γε οὐ μακρὰ» ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστονυ ἡμῶν ὑπάρχοντα. 35 ἐν 

αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κιούμεθα καὶ ἐσμέ», ὧς καί τινες τῶν καθ 
29 ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 39 γένος οὖν 

ὑπάρχορτες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νοµίζειν, χρυσῷ ἢ ἀργύρφ 
ᾗ λίδφ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον 

ὃ0 εἶναι ὅμοιον. 30 τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῇς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ 
Θεὺς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις, πᾶντας πανταχοῦ 

ὃ] μετανοεῖν, δἱ καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρύειν τὴν 
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύ»ῃ, ἓν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε», πίστι παρασχὼν 

ὢρ πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν 
νεκρώ», οἱ μὲ» ἐχλεύαζο», οἱ δὲ εἶπαν "4κουσόμεθά σου περὶ τούτον 

35 94 καὶ πᾶἄλιν. Σδοὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ µέσου αὐτῶν δα γινὲς 
δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ 4ιονύσιος ὃ 
"Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι 4άμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 

18. οσα καί Ῥτϊαβ. .. τῶν Στωϊκῶν ... αὐτοῖς εὐηγγελίζετο 24. εὐκαίρουν 
«99 ῆ βοοππάωπα; κα 34. ὃν οὖν ... τοῦτον ἐγώ 94. κύριος ὑπάρχων 
20. ἀνθρωπίνων: ἀνθρώπων ... καὶ τά: ς (ασ ς6) κατά 6. ἐπὲ πᾶν 
τὸ πρόσωπον ... προτεταγµένους 2]. Θεόν: ̓ κύριον ... καὶ γε; παὐτοιγε 
30. πάντας: πᾶσι 34. καθότε:; διότι ὃλ. εἶπον ... πάλιν περὶ τούτου. 
δ8 Καὶ οὕτως 

14, 15. 

«Εο 65,6. 

σου νο . Ά 



| 
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ΧΥΙΙ. 

Ῥαυ]ὶ θοία Οοσ]πίδ. Αααί]α δὲ ΕΒσίεοῖ]]α: ουρίας, Οπίβρας; Α]]ο 
Ῥγουομβι], ΒοβίἩμθηθΑ. Ἐααἱας ἵη άπθτθο. Αροϊϊοβ Βρ]ιομί. 

Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν -4θηνῶν ἦλθεν εἰ Κόρι»- 
ας 5. θον. Σ καὶ εὐρώ» τα Ιουδαῖον ὀνόματι κύλα», Πονεικὸν τῷ 

19. οιο γένδι, προσφάτως ἑληλνθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν 
}νναῖκα αὐτοῦ, διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας 
τοὺς Ιουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς, ὃ καὶ διὰ 
τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο' ἦσαν γὰρ 

3,5. σκη»οποιοί τῇ τέχνῃ. 3 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶρ 
σάββατον, ἄπειθέν τε Ιουδαίους καὶ Ἕλληνας, 

1, 16. Ὡς δὲ κατῆλθο» ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε «Σίλας καὶ ὁ 
-. Τιμόθεος, σνυνείχετο τῷ λόγφ ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς 

Ἰουδαίοις τὸν Χριστὸν ᾿]ησοῦ». ϐ ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ 
,1. βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἐμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς. Τὸ 

αἷμα ὑμῶν ἐπὶ εν καφαλὴν ὑμῶν καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ ρῦν εἰς 
τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οὗκίαν 

ὤ, μ. τιὸς ὀνόματι Ιούστου σεβοµένου τὸν Θεύ», οὗ ᾗ οὐχία ἦν συνο- 
109,1. μοροῦσα τῇ συναγωγή. ὃ Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυ»άγωγος ἐπίστευσεν 

τῷ κυρέφ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκφ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ εῶν Κορινθίων 
η. ἀκούοντας ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 9 εἶπεν δὲ ὁ κύριος δὲ 

ὁράματος ἐν νυκτὶ τῷ Παύλφ Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ 
σιωπήσῃς, 19 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι 10 
τοῦ κακῶσαέ σε, διότι λαός ἐστώ µοι πολὺς ἓν τῇ πόλει ταύτῃ. 
11 ἐκάθισέν τα ἐνιαυτὸν καὶ µῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν 14 
λόγον τοῦ θεοῦ. 12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπατεύοντος τῆς “Αχαΐας 12 

ῤ ε 4 «2 ” . , 8 ο 

καταπέστησα» ὁμοθυμαδὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ Παυλφ και ἠγαγορ 
αὐτὸν ὁπὶ τὸ βῆμα, 19 λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόµον ἀναπείθει 13 
οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν Θεόν. 14 μέλλοντος δὲ τοῦ 14 
Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ Γαλλίων πρὸς τοὺς Ιουδαίους 
Εἰ μὲν οὖν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρό», ὦ ᾿Τουδαῖοι, 
κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν. 15εί δὲ ζητήµατά ἐστιν περὶ 15 
λόγον καὶ ὀνομάτων καὶ »όμον τοῦ καθ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί' 

Νι17. 31, κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς 16 
1ο 18) ΤΗ , 

ἀπὸ τοῦ βήματος. {1 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες «Σωσθένην τὸν ἀρ- 11 
χισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος καὶ οὐδὲν τούτων 
τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 

Ὁ δὲ Παὔλος ἔτι προσµείας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελφοῖς 18 
α, ἀποταξάμενος ὀξέπλει εἰς τὴν «Συρία», καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα 

καὶ “4κύλας, κειράµενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν΄ εἶχεν γὰρ εὐχήν. 

ΧΥΠΙ. 1. Χωρισθ εἰς ὁ Παῦλος ὁ. ἐκ τῆς Ῥώμης 3, εἰργάξετο... 
τὴν τέχνην ὕ. τῷ λόγφ: τῷ πνεύματι 19. οὗτος ἀναπείθει 15. ζήτημα 

ο. κριτής γάρ. 17. πάντες οἱ ἕ Ἕλληνες 18. τὴν κεφαλήν ἐν Κεγχρεαῖς 

Νου, Τθ8ἱ. εᾱ, ΤΙ. 1ὅ 
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49 19 κατήντησα» δὲ οἷς Ἔφεσον, κἀκδίνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς 
90 δὲ εἰσελθὼν εἰ τὴν συναγωγὴν διελέχθη τοῖς ᾿λονδαίοι». 390 ἑρω- 
21 τώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὖν ἐπένενσε», 34 ἀλλὰ 

ἀποταξάμενος καὶ εἰπών Πάλιν. ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ 
39 Θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Εφέσου, 33 καὶ κατελθὼν εἰς Καισά- 

ο ρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβῃ εἰς ᾽4κτιό- 
23 χεια», 35 καὶ ποιήσας χρόνον τὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς 

τὴν Γαλατικὴν χώρων καὶ Φρυγία», ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς 
μαθητάς. 

4 Ιουδαῖος δέ τις "πολλὼς ὀνόματι, -4λεξανδρεὺς τῷ }ένδε,ιζο 2,5 
ἀνὴρ λόγιος, κατήντησε» οἱ Ἔφεσο», δυνατὸὺς ὦν ἐν ταῖς γραφαῖς. 

Φῦ 25 οὗτος ἦν κατηχηµένος τὴ» ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζόων τῷ πνεύ- τε χε,ι9 
µατι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ ᾽]ησοῦ, ὀπιστά- 9, .. 

26 µιᾶνος µόνον τὸ βάπτισμα ᾿Ἰωάννου, 36 οὗτόρ τε ἤρξατο παῤῥη- 
σιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντερ δὲ αὐτοῦ Πρίέσκιλλα καὶ 
"Ακύλας προσελάβο»το αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο 

2] τὴν ὁδόν. 37 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν "4χαΐαν, προ- 
τρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὖὐ- 
τόν. ὃς παραγενόµενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ 

28 τῆς χάριτος 35 εὐτόνως γὰρ τοῖς ᾿Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δη- 
µοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶ» εἶναι τὺν Ἀριστὸν ᾿Ιησοῦ». 

ΧΙΧ. 
Ραυ]ὶ αοἰα Ερλθβι. Ὀἱβοίρυ]ϊ οοἱαηπῖθ ὈαρίρίαῬ, βο]ἱοίαο Τγταπη!, 
πηγᾶου]α; θοχοτοϊδίαθ, Ητὶ πιαρίοὶ; 166ς Ἡϊθγοβο]γπαίαπαπῃ βαβοθρίατης 

θθἀἱάο Γεπιθίσή αἆγοτεας Ῥαυ]υπα οἱ Α]οχαπάτιπη. 

| Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ᾽4πολλὠ εἶναι ἐν Κορύθφ Παὔλον ο, κε. 
διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινὰς 

, Φ | ” 4 7 ΄ ε) . σ ολ ῤ 2 µαθητάς, 3Ἅοἶπέν τα πρὸς αὐτούς Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἑἐλάβετε πι- 
, ε ϱ) : ». 5 ) ΣΦὶ 3 .” ο 4 ι 

στενσαντες; οἱ δὲ πρὸς αυτὸν -4λλ οὐδδ εἰ πνεῦμα ἅγιορ ἐστιν 
ἃ ἠκούσαμεν. ὃ εἶπέν τα Εἰ; τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν Εὺς το, 1». 
4 τὸ ᾿]ωάννου βάπτισμα. 4 εἶπεν δὲ Παῦλος ᾽᾿]ωάννης μὲν ἐβάπτισεν 

, , - ”ϱ 1) Ν . ) » 4 1, δ. 
βάπτισμα µοτανοίας, τῷ λαῴ λέγω» δίς το» ἔρχύµενον µετ αὐτὸν 

ὅ ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ ἔστιν εἰς τὸν ᾿]ησοῦν. ὃ ἀκούσαντες δὲ 13 3. 
” - 4 6 ἐβαπτίσθησαν εἰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, Όκαι ἐπιθέντος 8, Ι9.- 

αὐτοῖς τοῦ Παύλον χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ αὐτούς, 
. ϱ , 3 9 , τμ. 4 « , ” 1 

7 ἐλάλουν τε γλὠσσαις καὶ ἐπροφητευον. ' ἤσαν δε οἱ πᾶντερ ἂν- αι 
δρες ὧσεὶ δεκαδύο. 

.Άθ. κατήντησε 20. μεῖναι παρ αὐτοῖς 21. ἀλλ ἀπετάξατο αὐτοῖς εἰ- 
πών' 4εἴ µε πάντως τὴν ἑορτὴ» τὴν ἐρχομένη» ποιῆσαι εἰς Ἱεροσόλυμα 
ποίλιν δὲ ἀνακάμφω ... καὶ ἀνήχθη 326. Ἰησοῦ: κυρίου 60. 4χύλας καὺ 

Ηρέσκιλλα ... τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδόν 
ΧΙΧ. 1. εὑρεῖν: εὗρών 2. Οἱ τε... οἱ δὲ εἶπον 3. επέ τε πρὸς 

αὐτούς... εἶπον 4. εἷς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ϐ6. εὰς χείρας... προιφή- 
τευον 



8, 12. 

6. 13. 

Γε9, «9. 

5,5. 11. 

6, Ί. 
13, 34, 

16ο 16, δ. 

Α6Τ. 19, 8. --- 25. 997 

Εἰσελθὼν δὲ εἰς εὖν συναγωγὴν ἐπαῤῥησιάζετο. ἐπὶ μῆναρ 8 
τρεῖς διαλεγόµδνος καὶ πείθων περὶ τῇρ βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὥς 9 
δέ {ίνες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἑνώ- 
πιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς µαθητάς, 
καθ ἡμέραν διαλογόµενος ἐν τῇ σχολῇ Τνράνρου. 40 κοῦτο δὲ 10 
ὀγένοεο ἐπὶ ὄτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν σίαν 
ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ χνρίον, Ιουδαίους τε καὶ Ἕλληνας. 

ὄΔυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ἐποίει ὁ θεὸς διὰ τῶν χειρῶν 11 
Παύλον, 3 ὥστο καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ 13 
τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἤ σιµικώδια, καὶ ἁπαλλάσσεσθαι 
ἀπ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τὰ πνεύματα σὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 
15 Επεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχοµένων ᾿Γονδαίων ἐἔξορ- 15 
χιστῶν ὀρομάζειν ἐπὶ ποὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ 
ὄνομα τοῦ κυρίου ᾿1ησοῦ, λέγοντες Ὀρκίω ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν ὃν 
Παῦλος κηρύσσει. 14ᾖσαν δέ τες Σκενᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως 14 
ἑτὰ υἱοὶ οἱ τοῦτο ποιοῦντος. 15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πο- 15 
νηρὸν εἶπεν Τὸν ᾿]ησοῦ» γιωώσκω καὶ αεὺν Παῦλον ἐπίσταμαι' 
ὑμεῖς δὲ τίνες ἑστό; 16 καὶ ἐφαλλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ αὐτούς, 16 
ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρό», κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχν- 
σον κατ αὐτῶν, ὥστα γυμνοὺς καὶ τετραυµατισµένους ἐκφυγεῖν 
ἐκ τοῦ οἴκου ἐκεύου. 37 κοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἴου- 11 
δαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῖσιν τὴν Ἔφεσο», καὶ ἐπέπεσὲν 
φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα σοῦ κυρίου 
᾿Ιησοῦ, 15 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότω» ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι 18 
καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν. 19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ πε- 19 
ρίεργα πραξάντω» συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον 
πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου 
µυριάδας πέντο. 

Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίον ὁ λόγος πὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 20 
Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύµατι 21 

να διαλθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ “4χαΐαν πορεύεσθαι ος Ἱεροσόλυμα, 
29, 1]. 

Ἆο Ε5, 44. 

Λο 16, 13. 

3. ἩἹ. σ 4 4 / 9 μ- ” Ν 6 ’ 3-0 »ν 

εἰπῶν ὅτι μετὰ τὸ εγέσθαι µο ἐκεῖ δεῖ µε καὶ Ῥώμη» ἰδεῖν. 

33 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, 23 
ϕ λο » 4 » , 3 4 2 Τιμοθεον και Ἔραστο», αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν «4σίαν. 
Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος 29 

περὶ τῆς ὑδοῦ. 324 {ημήτριος γάρ τι; ὀνόματι, ἀργυροκόπος, 34 
ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Αρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχρίταις ἐργα- 

, 24) 35,3 ἁ 4 9 4 -. 
σία» οὐκ ὀλίγη», ους συναθροίσας και τους περί τα τοιαντα 25 

ἐργάτας εἶπεν 4νδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας 

8. τὰ περί 9. Τυράννου τινός 10. τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 12. ἐπιφέρεσθαι 
ο... ἐκπορεύεσθαι; ἐξέρχεσθαι ἀπ αὐτῶν 19. τινες ἀπὸ τῶν ... Ὀρείζο- 
μιν... ὃ Παῦλος 14. υἱοί 8ηίθ Σκευᾶ ροι «16. ἐπ αὐτοὺς ὁ ἄνθρω- 

πος... καὶ πατακυριεύσας ο... ἀμφοτέρων: αὐτῶν 20. Οὕτω... ὁ ὁ λόγος 
τοῦ κυρίου 21. Ἱερουσαλήμ 35. ἡμῖν: ἡμῶν κ 

10 
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20 ᾗ εὐπορία ἡμῖν ἐστίν 36 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον 
Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς -σίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας 
µετέστησεν ἑκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσίν θεοί οἱ διὰ χδιρῶν 

2] γινόμανοι, 37 οὐ µόνον δὲ τοῦτο κιδυνεύθι ἡμῖν τὸ µέρος αἰρ ττ, 1». 
ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ἑερὸν «άρτέμιδος 
εἷς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῇ» µεγαλειό- 

28 τητα αὐτῆς, ἤ» ὅλη ᾗ Ασία καὶ ᾗ οἰκουμένη σέβεται. 328 ἀκού- 
σαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη 
ἡ ́ ρτεμις Ἐφεσίων. 39 καὶ ἐπλήσθη ᾗ πόλις τῆς συγχύσεως, 

ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς αεὺ θέατρο» συραρπάσαντες Γαϊον κος 
30 καὶ ᾿4ρίσταρχο» Μακεδύνας, συνεκδήµους Παύλου. 90 φοῦ δὲᾳϱο1, ο. 

Παύλου βουλομένου εἰσελθεῖν εἰ, σὺν δῆμο», οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ 
81 µαθηταί δί τινὲς δὲ καὶ τῶν «4σιαρχῶν, ὄντερ αὐτῷ φίλοι, 

πέµψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυσὸν ες τὸ θέα- 
32 ερο». ὃ3 ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι ἔκραζον᾽ ἦν }ὰρ ἡ ἐκκληρία 

συγκεχυµένη, καὶ οἱ πλείους οὖκ ᾖδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλή- 
38 θεισα». ὃδ ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου προθβίβασα» “4λέξανδρο», προβαλό»- 

των αὐτὸν τῶν ᾿Ιουδαίων' ὁ δὲ “4λέξαλδρος κατασείσας τὴ» χεῖρα 
94 ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμφ. 34 ἐπιγνόντες δὲ ὅτι ᾿]ονδαῖός 

ἐστιν, φωνῇ ἐγένετο µία ἐκ πάντω», ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων 
35 Μεγάλη ᾗ "άρτεμις ᾿Εφοσίων. ὃ5δ καταστείλας δὲ ὁ γθαμματεὺς 

τὸν ὄχλορ φησί ᾿ἄνδρες ᾿Εφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς 
οὐ γινώσκει τὴν Ἐφεσίων πύλιν νθωκόρο» οὖσαν τῆς μεγάλης 

30 4ρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς; 36 ἀναντιῤῥήτων οὖν ὄντων τούτων 
δέον ἐσεὶν ὑμᾶς κατεσταλµένους ὑπάρχει καὶ μηδὲν προπετὲς 

3] πρώσσειν. 317 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτα ἑεροσύλους 
38 οὔτο βλασφημοῦντας σὴν θεὸν ὑμῶν. 58 εὐ μὲν οὖν 4ημήτριος 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσιν πρός τινα λόγο», ἁγόραιοι ἄγον- 
39 ται καὶ ἀνθύπατοί εἶσι», ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. ὃ8 εἰ δέ τι περὶ 
40 ἑτέρων ἐπιξητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐχκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται 39 καὶ 

γὰρ κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήµερο», μηδενὸς 
αἰζίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ δυνησόµεθα δοῦναι λόγον τῆς συσεροφῆς 

4Ί ταύτης. 43 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησία». 

ΧΧ. 
Ραπ]αθ οἱ οοπιϊζθΒ ἵπ Μαορὰάοπία οὐ ἀταθοῖς. Ττοαπἆθ ΕΙἴΥΕΠΟ νΙέδτα 

τοάάϊς, Μο ρτοευγίοσῖς ΒΕρ]ιθβ]ηϊ ναἱθἶοξ. 

1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλοσάµενος ὁ 
Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ ἀσπασάμενος ἐξγλθεν πορευθῆναι εἰς 

2]. Αρτέμιδος ἱερόν... οὐθέν: οὐδέν... τε; ς (ΠποἩ ςε) δέ 20. ἡ πόλις 
ὅλη συγχύσεως ... τοῦ Παύλου 39. «9 (που ϱ) προβαλλόντων ᾖῥδ4. 
ἐπιγνόντες: ἐπιγνόντων ᾖ3δ. ἀνθρώπων: ἄνθρωπος ... μεγάλης θεᾶς 
30. πράετεν ᾖὃ]. τὴν Θεόν: τὴν θεάν ᾖ3δ. πρὀς τινα λόγον ἔχουσυ, 
ἆγοραῖοι 40. ἀποδοῦναν 
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τὴν Μακεδορίαν. 3ὰδιελθών δὲ τὰ µέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλάσαρ 2 
αὐτοὺς λόγφ πολλφ ᾖλθεν εἷς τὴν Ἑλλάδα, ὃ ποιήσας τε µῆναςρ 3 
τρεῖς, γεροµένης αὐτῷ ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν Ιουδαίων μµέλλοντι ἀνά- 
γεσθαι εἰς τὴν Συρία» ἐγένατο γώμη τοῦ ὑποστερέφειν διὰ Μακε- 

39. δογίας. 3Ἀ συνείπετο δὲ αὐτῷ ἄχρι τῆς Ασίας Σώπατρος Πύᾖῥου ἐ 
λο Ἱό 3, .Βεροιαῖος, Θεσσαλονικέω» δὲ “ἀρίσταρχος καὶ Σέκουνδος καὶ 

μμ 1. Γάΐος «4{ερβαῖος καὶ Τιμόθεος, «4σιανοὶ δὲ Τύχικο καὶ Ίρόφι- 
168. µος ὅ οὗτοι προελθόντες ὄμενον ἡμᾶς ἐν Τρφάδι' ϐ ἡμεῖς δὲ 

ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων», καὶ 
ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρφάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, οὗ 
διετράβραµεν ἡμέρας ἑπτά. 

Ἓν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγµένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον Ἰ 
ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μµέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέ- 
τεινέν τὰ τὸν λόγον µέχρι µεσονυµτίου. ὃᾖσαρ δὲ λαμπάδες ἱκα- ὃ 
ναὶ ἓν τῷ ὑπερφφ οὗ ἦμεν συνηγµένοι. Ὁ καθεζόµενος δό τις 8 
νδανίας ὀρόματι Εὔύενχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφδρόµενος ὕπνφ 
βαθεῖ, διαλεγοµένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ 
τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 
10 καταβὰς δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν 10 
Μἠ θορυβεῖσθο᾽ ἤ -Ἱὰρ ψυχή αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. 1ἱ ἀναβὰς 14 
δὲ καὶ Αλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος, ἐφ' ἱκανόν τα ὁμιλήσας 

ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν. 12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζώντα, καὶ 12 
παρεκλήθησαν οὐ μετρίως. 

Ἡμεῖς δδ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἄνηχθημεν ἐπὶ τὴν 15 
'4σσον, ἐκεῖθεν µέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον᾽ οὕτως γὰρ 

ο ᾖν διατεταγµόνος μµέλλων αὐτὸς πεζεύει. 14 ὦς δὲ συνέβαλεν 14 
ἡμῖν εἰς τὴν άσσο», ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην, 
1 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαµεν ἄντικρυς 19 
Χίου, τῇ δὲ ὁτέρᾳ παρεβάλοµεν ο Σάμο», καὶ μείναντες ἐν 
Τρωγυλίφ τῇ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἷς Μίλητο». 16 κθαρίκθι γὰρ ὁ 16 
Παὔλος παραπλεῦσαι τὴν» Ἔφεσο», ὅπως μὴ Ἰένηται αὐτῷ χρονο» 
τριβῆσαι ἐν τῇ -4σίᾳα' ἔσπευδεν γάρ, δὲ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν 

{1 ἡμέραν τῆς ποντηκοσεῆς 7ανέσθαι ολ Ἱεροσόλυμα. 
-4πὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἷς Ἔφεσο» ματεκαλέσατο τοὺς 17 

πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίαρ. 185 ὦς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, 18 
εἶπεν αὐτοῖ Ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ ᾗς 
ἐπέβην οἱ τὴν «Ασίαν, πῶς μεθ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενό- 

Μ,19. µην, 39 δουλεύων τῷ κπυρίῳ μετὰ. πάσης ταπδινοφροσύνης καὶ 19 
»,, δακρύων καὶ πειρασμών τῶν συμβάντων µοι ἓν ταῖς ἐπιβουλαῖς 

τῶν Ἰουδαίω», 30 ὧς οὐδὲν ὑπεστειλάμη» τῶν συµφερόντων τοῦ 20 

σι 

ΧΧ. 4. οι Πυῤῥον .. «Σεκοῦνδος . .. Τυχικός ϐ. ἄχρις Ἱ. ἡμῶν: 
τῶν μαθητῶν ... τοῦ κλάσαι 8. ἦμεν: ἦσαν 9. καθεζόµενος: καθη- 
µενος 44. Ο11 τόν... ὄχρις 19. ἐπὶ τήν: εἷς τήν ... οὕτω Ἰὔ. ἄντι- 
αρυ ο... 1 ρωγυλλέῳ 16. κεχρίκει; ἔκρινε 19. πολλῶν δακρύων 
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μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δηµοσίᾳ καὶ καὶ οἴκους, 
21 24 διαμαρτυρόμενος ᾽Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἶς Θεὺν µετά- 
20 φοιαν καὶ πίστιν τὴν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ησοῦν. 22 καὶ νῦν ἰδοὺ 

δεδεµένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱορουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ ς ταστωι 
28 συναρτήσοντά μοι μὴ εἰδώῶς, 35 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιο» Ξ. ο λα. 

κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί µοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις µε 
24 µάνουσιν. 34 ἀλλ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τῇ» ψυχἠν τιµίαν 

ἐμαυτῷ ὧς τελειῶσαι τὸν δρόµο» µου καὶ τὴν διακονίαν ἦν ἔλα- 
βον παρὰ τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

2ὔ χάριτος τοῦ Θεοῦ. 35 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐχέτι ὄψεσθε 
τὸ πρόσωπό» µου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῇλθον κηρύσσων τῇ» βα- .-. 

26 σιλείαν. 36 διὸ μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ τῇ σήµερο» ἡμέρᾳ ὅτι καθα- 
2] ρὸρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων. 21 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ 16, 6. 

28 μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ. 28 προσέχετε οὖν 
ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιµνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο 
ἐπισκόπους, ποιµαύειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίον, ἤ» περιεποιή- 12ο 5, 4. 

9 σατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἐδίου 39 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται 
μετὰ τὴν ἄφιξή µου λύκοι βαρεῖρ εἰ ὑμᾶς, μὴ φειδόµενοι τοῦ 

50 ποιμνίου, 50 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσογται ἄνδρες λαλοῦντες 
"84 διεστραµµένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. δί διὸ 15, 5. 1ο, 

ρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετία νύχτα καὶ ἡμέραρ οὖκ 
32 ἐπαυσάμην μετὰ δακρύῶ» νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. ὃ2 καὶ εὰ ϱὔρ 

παρατίθεµαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳφ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ 
δυναμένφ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι κληροροµίαν ἐν τοῖς ἡγιασμέ- 

3δνοις πᾶσιν. δδ ἆ ) ἀργυρίου ῇ χρυσίου ῇ ἑματισμοῦ οὐθενὸς ἐπεθύ- 
34 µησα᾽ δὲ αὐτοὶ 1ινώσκθτε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν 15, 5. 
3ὔ µετ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν, 

ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβανεσθαι τῶν ἀσθενούντω», 
μνημονεύει» τα τῶν λόγων τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ, ὅτι αὐτὸς οἶπεν 

30 Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. 36 καὶ εαῦτα εὖ 
37 πώ», δείς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξαεο. 31 ἐχα- 

νὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν ερά- 
3δ χηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν», ὃ8 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ ». 

τῷ λόγφ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι µέλλουσι τὸ πθόσωπον αὐτοῦ 
Θεωρεῖν. προέπεµπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖο». 

21. τὸν Θεόν ... Ἰησοῦν Χριστόν 22. ἐγὼ δεδεµένος. 29. Οἱ µοι 
. µε Ρορέ δεσμά Ροη 24. ἀλᾷ οὐδενὸς λόγον ποιοῦμαε, οὐδὲ ἔχω 

εἡρ φυχήν µθυ τιµίαν ἐμαυτῷ .. . τὸν δρόµον µου μετὰ χαρᾶς 25. 
τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 28. -υρίον: Θεοῦ ... τοῦ ἰδίον αἵματος 29. 
ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο 322. ὑμᾶς, ἀδελφοί, ες. δοῦναι ὑμῖν 39. οὖθε- 
φός; οὐδενός 34. αὐτοὶ δὲ ὁὔ. οὕτω ... διδόναι μᾶλλον 9]. ἐγένετο 
κλαυθμός 



1: 289. 

1ο 34, 41, 

λοτ. οἱ, 1. --- 16. ο 991 

ΧΧ][. 

Ῥαπ]ας Τὲ ἨἩϊθτοεο]γπιβπ. ὮῬΜΙΙρρυς δἱ ΠΙίθ. Αρεαῦαε ἀϊρρικάοεπα 
Ιίον. Ῥαυ]αρ ἨΗιογοβο]γπιαθ ϱχ «αοοΡὶ οοπε]]ῖο νοίο οὈείαοίαθ. ΈΤι- 

πηπ]ίας Ρἱθῦίθ; 1γεῖβο (ιρυπϊ Ἰπίθτοθβθϊο. 

Ὃρ δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ αὐτῶν, { 
εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κ6, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, 
κἀκαῖθο» εἰς Πάταρα. 32 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶ», είς Φος 2 
νίκη», ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. ὃ ἀναφανέντες δὲ σὺν Κύπρον καὶ ὃ 

καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν οἱ; «Συρία», καὶ κατή- 
χθημε» εἰς Τύρο ἐκεῖσε γὰρ ἦ» τὸ πλοῖον ἀποφορτιζόμενον τὸν 
γόμον. 4 ἀνευρόρτες δὲ τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας 4 
ἑπτά, οἵτιες τῷ Παύλφ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαύειν 
εἶς Ἱεροσόλυμα. ὃ ὅτε δὲ ἐγένετο ἑξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ὅ 
ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεµπόντω» ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιδὶν 
καὶ τέχνοις ἕως ἔξω τῇς πόλεως, καὶ θέντες τὰ Ἰόνατα ἐπὶ σὺν 
αἰγιαλὸν προσευξάµεροι 6 ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους, καὶ ἀνέβημεν ϐ 
εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εὖ τὰ ἴδια. 

Ἡμεῖς δὲ αεὺν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν 
ες Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείαμεν 
ἡμέραν µίαν παρ αὐτοῖς. ὃτῇ δὲ ἐπαύριο» ἐξελθόντες ἤλθομεν 8 

-ᾱ 

. εἷς Καισάρεια», καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ αὐτῷ. Ὀτούτφ 9 
δὲ ἦσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι. 19 ἐπι- 10 
µενόντων δὲ ἡμέρας πλείους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας 
προφήτης ὀνόματι “4γαβος, 14 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας 14 
τὴν ζώνη» τοῦ Παύλου, δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας 
εἶπεν Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη 
αὕτη οὕτως δῄσουσιν εἴς Ἱερονσαλὴμ οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ παραδώ- 
σουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν. 12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦ- 12 
μεν ἡμεῖς το καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίειν αὐτὸν εἰς Ἱερου- 
σαλημ. 18 ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος Τέ ποιεῖτε κλαίοντερ καὶ 13 
συνθρύπτοντές µου τὴν καρδία»; ἐγὼ γὰρ οὐ µόνον δεθῆναι ἀλλὰ 
καὶ ἀποθανεῖν αἱ; Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 
τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ. 14 μῇ πειθοµένου δὲ αὐτοῦ ἠσυχάσαμεν εἰπόν- 14 
τες Τοὔ κυρίον τὸ θέλημα ]ιέσθω. 

Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν 15 
εἰς Ἱεροσόλυμα ' 16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισα- 16 

ΧΧΙ. 1. Κῶν ὃ. ς (πο ςε) ἀναφάναντες 4. καὶ ἀνευρόντες τοὺς 

... ἀναβαίνειν αν Ἱερουσαλήμ δ. ἡμᾶς ἐξαρτίσαι ὕ. 6. προσηυξάµεθα. 
ὅΚαί ἀσπασάμενοι ἀλλήλους, ἐπέβημεν δ. ἐξελθόντες οἱ περὶ τὸν Παῦ- 
1ο... ς (πο ς9) ἦλθον ... τοῦ ὄντος 40. ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν 14. 
Φήσας τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ... οὕτω ... ἓν Ἱερουσαλήμ 
10. τε; δὲ 14. Τὸ θέλημα τοῦ κυρίου γωέσθω ᾖ1ὔ. ἀποσκευασάμενοε... 

Ἱερουσαλήμ 
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ρείας σὺν ἡμῖν, ὤγοντεςρ παρ ᾧ ξενισθῶμεν Ἡνάσωνί τινι Κυπρίῳ, 

ἀρχαίφ μαθητῆ. | 
17 Γενοµένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀσμένως ἀπεδέξαντο 
18 ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί ᾿ΙΘτῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσίει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν 
19 πρὸς ᾿Ἰάκωβον, πάντερ τὰ παρεγενοντο οἱ πρεσβύτεροι. [9 καὶ 

ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίῃσεν ὁ 
20 θεὸς ἓν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῇς διακορίας αὐτοῦ. 30 οἱ δὲ ἀκού- 

σαντερ ἐδόξαξον τὸν Θεόν, εἶπόὸν τε αὐτῷ θΘεωρεῖς, ἀδελφέ, 
πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις τῶν πεπιστευκότω», καὶ 

21 πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόµου ὑπάρχουσιν' 34 κατηχήθησα» δὲ περὶ 
σοῦ ὅτι ἀποστασία» διδάσκει ἀπὸ ἸΜωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη 
πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέµνε αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ 

92 τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 22τί οὖν ἑστώ; πάντως ἀκούσονται ὅτι ϊ ος τε, 
29 ἐλήλυθας. 2δτοῦτο οὖν ποή]σο» ὅ σοι λέγομε». αἰσὶν ἡμῶν ἄνδρες 

4 3 3 29 ες ο 24 , αλ 4 ε 4 

24 τέσσαρες εὐχη» ἔχοντες ἐφ ἑαυτῶν τούτους παραλαβὼν αγνί 
σθητι σὺν αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπὶ αὐτοῖςρ ἵνα ξυρήσωνται τὴν 
κεφαλή», καὶ γνώσορται πάντες ὅτι ὧν κατήχηρται περὶ σοῦ 

οὔ οὐδέόν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόµο». 35 περὶ 
δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖςρ ἐπεστείλαμεν κρὔαντες ϱν- 
λάσσεσθαι αὐτοὺς τὀ τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ 

φθ ῤ « «. 4 4 4 ρω 3 ϕ 

26 πορρείαρ. τότε 9 Παὔλος παραλαβὼν τους ἄνδρας τῇ ἐχομένῃ 
« 4 ε ” « 4 3 0 3 4 ϱ ϱ 8 

ἡμέρα σὺν αὐτοῖς ἀγνισθεις εἶσήει εἷς τὸ ἑερόν, διαγγέλλων τὴ» 

ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προση»έχθη ὑπὲρ 
ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ᾖ προσφορά. 

2Ί Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς 
Ασίας. Ιουδαῖοι θεασάµενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεο» πάντα 

28 τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἀπ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 28 κράζοντες "άν- 
δρες Ἱσραηλῖται, βοηθεῖτε οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ τοῦ 
λαοῦ καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ τὀπου τούτου πάντας πανταχῆ 
διδάσκω», ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἑἱερὸν καὶ κεκοί- 

39 χον τὸν ἅγιο» τόπον τοῦτον. 39 ᾖσαν γὰρ προεωρακότες Τρό- 
φιµον τὸν Ἐφέσιον ἐν τῇ πόλει σὺν αὐτῷ, ὃν ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ 

90 ἑερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος. δ0 ἐκινήθη τὰ ᾗ πόλις ὅλῃ καὶ ἐγένετο 
4 ϱ ω ϊ 3 ϕ 0 ιά » 34 

συ»δρομῆ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἶλκον αὐτὸν 
34 ὄξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. δὲ ζητούντων 

τ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι 
32 ὅλη συγκέχνται Ἱερουσαλήμ, 3ὰ ὃς ἐξαυτῆς παραλαβὼν στρατιώ- 

4 4 Φ 

τας καὶ ἑκατοντάρχας κατέδραµε» ἐπ αὐτούς ' οἱ δὲ ἰδόντες τὸν 
4 . 

χιλίαρχο» καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες σὺν Παὔλον. 

17. ἐδέξαντο 20, Θεόν: κύριον ... ἓν τοῖς ᾿Ιουδαίοις: Ιουδαίων 3. 
πάντως ἀκούσονται; πάντως δεῖ πλ]ῆθος συνελθεῖν' ἀκούσονται γάρ 
24. γνῶσιε ... τὸν νόµον φυλάσσων «9ὔ. φυλάσσεσθαι; ΡΙΑΘΠΑ ρηδὲν 
τοιοῦτον τηρεῖν αὐτούς, εἰ μή ... τὸ αἷμα 31. τὰς χεῖρας ἐπὶ αὐτόν 
25. πονταχοῦ 3. τε; δέ ὃδ. ἑκατοντάρχους 

«νο ς, 
21. 

15, 28. 

ζω 

ανω ς, 
ο ὦ 58. 

30, 4. 
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ὃὅ τότα ἑγγίσας ὁ Ἰιλίαρχορ ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ ἐκέλενσεν» δὲ- 38 
θῆναι ἀλύσεσι δυσύώ, καὶ ἐπυρθάνοτο τίς ἂν εἴη καὶ τί ἐστιν 
πεποιηκὼς. δ4 ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλφ' μὴδά 
δυναµάνου δὲ αὐτοῦ γνώναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβὸν, ἐἑκέ- 
λευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰ «ὴν παρεµβολήν. δ5 ὅτε δὲ ἐγένετὸ ἐπὶ 36 
τοὺς ἀναβαθμούς, συνέβη βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν σερατιω- 
τῶν διὰ τὴν βίαν τοῦ ὄχλου. 96 ἠκολούθει γὰρ τεὺ πλῆθος τοῦ 56 

3 λαοῦ κράζοντες «4ἴρε αὐτόν. ὃ7 µέλλων τε εἰσάγεσθαι αἷς τὴν δΊ 
παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστώ µοι εἰπεῖν 
πρὸς σό; ὁ δὲ ἔφη Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; ὃ5οὺκ ἄρα σὺ εἶ ὁ 38 
ἠύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ ἐξαγαγὼν 
αἱς τὴν ἔρημο» τοὺς τετρακισχιλίους ἄνδρας τῶν σικαρίω»; ὃ8 εἶπεν 908 
δὲ ὁ Παῦλος ᾿Εγὠ ἄνθρωπος μέν εἰμι Ιουδαῖος, Ἰαρσεύς, τῆς 
Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως πολίτης  δέοµαι δέ σου, ἐπίτρεψόν 
μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν λαόν. 0 ἐπιτρέψαντο δὲ αὐτοῦ ὁ 40 
Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμώῶν κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαφ' 

. πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης προσεφώνησεν τῇ Εβραϊΐδι διαλέκτφ 
λέγων 

ΧΧΠ. 
Ῥαπ]ϊι ἀθ[εηβῖο: πβττβο οοηγθτβίοπῖς θὗ Ἱοραίϊοπίβ θά ρεηίθβ. 1π- 
(οτρο]]αθιβ οἰγιίαής Ἐοτβη8θ Ρχοίθβεἰοπθ νόοτῦθτα θνααϊ. Βἰδδέας 

αγπθάἀτ]ο. 

"4νδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου τῆς πρὸς ὑμᾶς 
νυν ἀπολογίας. 3 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Εβραϊδι διαλέκτφ προσ- 
φωνεῖ αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί φησι ὃ Εγὼ μέν 8 

ο. - 

, δἷμι ἀνὴρ Ιουδαῖος, γεγοννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἆνα- 
ταθραμµένος δὲ ἐν τῇ πύλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ 
ποπαιδευµένος κατὰ ἀκρίειαν τοῦ πατρῴου νόµου, ζηλωτῆς 
ὑπάρχων τοῦ Θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἑστὲ σήµερο», 4 ὃς ταύτην 4 
τὴν ὁδὺν ἐδίωξα ἄχρι Θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς 
φυλακὰρ ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, ὃ ὥς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ ὅ 
μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον, παρ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάµενος 
πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς 4αμασκὸν ἐπορευόμη», ἄξων καὶ τοὺς 
ἐχεῖσε ὄρτας δεδεµέόνους εἰς Ἱερουσαλὴμ ὕα τιμωρηθῶσι». ὃ Εγέ- 6 

.φετο δέ µοι πορευοµένφ καὶ ἐγγίζοντι τῇ «4αμασκῷ περὶ µεσηµ- 
. -” - .] 

βρίαν ἑξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πδριαστράψαι φῶς ἱκανὸν περι 
ἐμέ, Ἴ ὄπεσά τὸ οἱ, τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῇς λεγούσης µοι Ἰ 
Σαοὺλ Σαούλ, αέ µα διώκεις; ὃ ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθη» Τίς εἶ, κύριε; 8 
οἶπέν τε πρὸς µέ Εγώ εἰμι ]ησοῦς ὁ Λαζωραῖορ ὃν σὺ διώκεις. 
θοἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, τὴν δὲ φωνὴν οὐκ 9 

35, ἐπεφώνουν: ἐβόων ... μὴ δυνώάµενος δὲ γγῶναι ᾖθ. κράζον δ7. εἷ- 
πενν τι 

ΧΧΠ. 1. νῦν 2. προσεφώνει Ἱ. ἔπεσον 9. ἐθεάσαντο, καὶ ἵμ- 
φοβοι ἐγένοντο 
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40 ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι. 319 εἶπον δέ Τί ποιήσω, κύριε; ὁ δὲ 
κύριος εἶπον πρὸς µέ "4ναστὰς πορεύου εἰ; 4αμασκό», κἀκεῖ σοι 

41 λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῇσαι. 14 ὡς δὲ οὐκ 
ἐνέβλεπον ἀπὸ σῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐχείνυ, χδιραγωγούμενος 

2 υπὸ τῶν συνόντων µοι ἦλθον εἰρ 4αμασκόν. 3124νανίας δέ τις 5. ιτ... 
ἀνὴρ κατὰ τὸν »όμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πώντων τῶν κατοι- 

13 κούντων Ἰουδαίω», Ι5ἐλθὼν πρὸς μὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέν µοι Σαοὺλ 
ἀδελφέό, ἀνάβλεφον. κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρα ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 

14 14ὁ δὲ εἶπεν Ὁ θεὸρ τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι 
τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ 

46 τοῦ στόματος αὐτοῦ, 19 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀν- 
46 θρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσαςο. 3θκαὶ νῦν τί μέλλει; 

ἀναστὰρ βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου, ἐπικαλεσά- 
17 μονος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 317 Ἐγέντο δέ µοι ὑποστρέψαντι εἰς 

Ἱερουσαλὴμ καὶ προσενχοµένου µου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι µε ὃν 
18 ἐκστάσει {9 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά: µοι «Σπεῦσον' καὶ ἔξελθε ἐν 

τάχει ἐξ Ἱερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου τὴν µαρτυρίαν 
19 περὶ ἐμοῦ. [9 κἀγὼ εἶπον Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμη» 

φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ 

20σέ" 30 γαὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα «Στεφάνου τοῦ µάρτυρός σον, 
καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια 

21 τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. 34 καὶ εἶπεν πρὸς µέ ΙΠορεύου, ὃτι ἐγὼ 
23 εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 22 Ἠκονον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου 

τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγονεες .4ἴρε ἀπὸ τῆς 
29 γῇρ τὸν τοιοῦτον οὗ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 325 κραυγαζόντων 

τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων 
24 εἰς τὸν ἀέρα, 3 ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εὔάγεσθαι αὐςὸν εἰς τὴν 

παρεμβολή», εἴπας µάσειξιν ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἕνα ἐπιγνῷ δὲ 
2ὔ ἣν αὐίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 35 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν 

τοῖς ἐμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχο» Εἰ ἄνθρωπον 
20 Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν µαστίζαι»; 326 ἀκούσας δὲ 

ὁ ἑκατορτάρχης προσελθὼν τῷ Χχιλιάρχφ ἀπήγγειλεν λέγων Τέ 
27 µέλλεις ποιεῖρ; ὁ γὰρ ἄρθρωπος οὗτος Ῥωμαίός ἐστι». 2' προσελ- 

θὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ «4έγδ µοι, σὺ Ῥωμαῖος αἷι ὁ δὲ 
26 ἔφη Λα 35 ἀπεκρίθη ὁ χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν 

πολιτεία» ταύτην ἐκτησάμη». ὁ δὲ Παῦλος ἔφη ᾽Εγὼ δὲ καὶ 
29 γαγέρνηµαι. 39 εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ αὐτοῦ οἱ μόλλοντες 

αὐτὸν ἀνετάξοι ' καὶ ὁ χιλίαρχος δὸ ἐφοβήθη, ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥω- 
μαῖός ἐστι καὶ ὅτι ἦν αὐτὸν δεδεκώς. 

13. ἀνὴρ εὐσεβής Ίθ. αὐτοῦ: τοῦ κυρίου 20. ἐξεχεῖτο ... συνευδοκῶν 
τῇ ἀναιρήσει αὐτοῦ 322. καθῆκον 329. τε; δὲ 34. αὐτὸν ὁ χελέαρχος 
ἄγεσθαι ... επών 325. προέτεινεν... ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος 26. ἑκα- 
τώνταρχος ... ἀπήγγειλε τῷ χιλιάρχῳ λέγων Ὅρα εἰ 27. εἰ σὺ 38. ἀπε- 
κρίθη τε 

9, 16. 

1, 56, 

ΦΙ, 36, 
25, 14. 

16, 31. 
33, 21. 

41, 34. 



ΧΧΙΙ. 
Ῥαα]ας ἱποτθραί Ροπίίβοθια, Ἑλατίκδθοσυπι θὲ Βαάάποβθοσωσα ἀἱβοί- 
ἁἵαπι. Ἠθις νὶβοηθ οπἱρῖέας; διάαθοτιπη οοπ)αγα(οπὶ θπἱρίας (8θβα- 

χθ8πι ἀθάιοίαβ. 1,γεῖαο αἆ Εδ]ίοθπι ορἱεῖο]8. 

| 
| 

μ61. 29, 40. --- 28, 14, αὔ 

| 
| 
| 

Τῦ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γγῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατη- 30 
γορεῖται παρὰ τῶν Ιουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐχέλενσεν συνελ- 

-.,... Θεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν 
Παὔῦλον ἔστησεν αἷς αὐτούς. (ΧΧΗΙ.) 1 ἀτεγίσαρ δὲ ὁ Παῦλος τῷ 
συνεδρίῳ εἶπεν "άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πᾶσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ 
πεπολίτευµαι τῷ θεῴῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 32ὁ δὲ ἀρχιερεὺς 3 
ἄνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ εύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. 
ὃ τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, 3 
τοῖχα κεκονιαµένε" καὶ σὺ κάθῃ κρίων µε κατὰ τὸν νόµο», καὶ 
παρανομῶν κελεύεις µε τύπτεσθαι; 3 οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπον Τὸ» { 
ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς; ὃ ἔφη τε ὁ Παῦλος Οὐκ ᾖἴδειν, ὅ 

δα, ἀδελφοί, ὅτι ἔστι» ἀρχιερεύς ́  Ἰέγρασται γάρ “άρχοντα τοῦ λαοῦ 
σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 6 γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ὃν µέρος ἐστὶν ϐ 

35. Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίφ 
αι. 4νδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός δἰμι, νἱὸς Φαρισαίων περὶ 

ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρώοµαι. ᾖἸ τοῦτο δὲ αὐτοῦ Ἰ 
λαλήσαντος ἐγένετο στᾶσις τῶν Φαρισαίων καὶ «Σαδδουκαίω», 
καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. ὃ Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσι» μὴ ϐ 

νο... εἶναι ἀνώστασιν μηδὲ ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ όμολο- 
| γοῦσιν τὰ ἀμφύτερα. ὃ ἐγένετο δὲ κραυγή µεγάλη, καὶ ἀναστάντος ϱ 
! Ἰθαμματεῖρ «τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διαμάχο»το λέγοντας 

Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳφ τούτφ' εἰ δὲ πνεῦμα 
ἐλάλῃσεν αὐτῷ ᾖ ἄγγελος; 30 πολλῆς δὲ γενομένης στάσεως εὖλα- 19 

| βηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παὔλος ὑπ' αὐτῶν, ἐκέλευσεν 
| τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν ἄγειν τε 

εἰς τὴν παρεμβολή». ΙΑ τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ1ι 
14,9. κύριος εἶπεν Θἀρσει" ὧς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερου" 
1,1. σαλήµ, οὕτως σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην µαρτυρήσαι. 

Γενοµένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴ» οἱ ᾿Ιουδαῖοι 19 
αι. ἀνεθεμάτισαν ἑαυτούς, λέγοντες µήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως οὗ 

ἀποκτεύωσιν τὸν Παῦλον. 15 ἦσαν δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ 13 
ταύτην τὴν συνωμοσία» ποιησάµενοι, 14 οἵτινερ προσελθόντες τοῖς η 
ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν “4ναθέματι ἀνεθεματί- 
σαμον ἑαυτοὺῦς μηθενὸς Ἰεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτεύωμεν τὸν 

αλα 19 

30. αὐτόν: θἀά ἀπὸ τῶν δεσμῶν ... συνελθεῖν; ἐλθεῖν ... πᾶν: ὅλον 
| ... συνέδριον αὐτῶν 
| ΧΧΠΙ. ϐ. ἔκραξεν..» υἱὸς Φαφρισαίου Ἰ. τῶν Σαδδουκαίων ϐ. οὲ 
| γραμματεῖς ... ἄγγελος: θά μή θεομαχῶμεν 11. Θάρσει, Παῦλε ... | 
| οὕτω 19. συστροφὴν οἱ ᾿Ιουδαῖοι: τινες τῶν Ιουδαίων συστροφὴν 1δ. 

τεσσαράκοντα ... πεποιηκότες 14. εἶπον ... μηδενός 
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15 Παὔῦλον. {νῦν οὖν ὑμεῖ ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ 
συνεδρίῳ, ὅπως καταγάγή αὐτὸν εἰ ὑμᾶς ὥς µέλλοντας δια- 
γινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ. ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγί- 

Ίδσαι αὐτὸν ἔτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 16 ᾽4κούσας δὲ 
ὁ υἱὸρ τῇ ἀδελφῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον, παραγενόµενος καὶ 
εἰσελθὼν ες τὴν παρεμβολὴ» ἀπήγγειλον τῷ Παύλφ. 7 προσ- 

17 καλεσάμανος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατορταρχών ἔφη ΊΤὸν 
φεανία» τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν Χιλίαρχο», ἔχει γάρ τι ἀπαγ- 

16 γεῖλαι αὐτφ. ᾖ15ό μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν 
χιλίαρχο» καί φησι Ὁ δέσµιος Παῦλος προσκαλεσάµενός µε 
3 , μιά 4 ϱ 2 - λ , ᾳἩ . 

ἤρωῶτησεν τοῦτον τὸν νεανίαν ἀγαγεῖν πρὸς σέ, δχοντα τι λαλῆσαι 
19σοι. 19 ἐπιλαβόμενος δὲ τῇς χδιρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἆνα- 

χωρήσας κατ ἰδίαν ἐπννθάνετο Ἠί ἐστι ὃ ἔχει ἀπαγγεῖλαί 
20 µοι; 20 εἶπεν δὲ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως 

αὔριο» τὸν Παὔῦλον καταγάγῃς εἶἷ, τὸ συνέδριον ας μέλλων τι 
21 ἀκριβέστερορ πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 31σὺ οὖν μὴ πεισθῇς 

αὐτοῖς  ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσὰ- 
ράκορτα, οἵτινες ἄνεθεμάτισαν ἑαντοὺς µήτε φαγεῖν µήτα πιεῖν 
ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσὶν ἔτοιμοι προσδεχόµενοι τὴν 

22 ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. Ἀ2όὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλνσεν τὸν νεανία», 
παραγ]είλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς µέ. 

93 25 Καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν ἑκατορταρχώ» εἶπεν Ἔτοι- 
µάσατα στερατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρσίας, 
καὶ ἐππεῖς ἑβδομήκορτα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ ερίτης 

24 ὥρας τῆς νυκτύς, 3 κτήνη τα παραστῆσαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν 
2ὔ Παὔλον διασώσωσιν πρὸς Φήλικα τὸν ἠγεμόνα, 25 γράψας ἐπι- 
20 στολὴν περιέχουσα» τὸν τύπον τοῦτον 326 Κλαύδιος .4υσίας τῷ 
2] κρατίστφ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν., 32Ί τὸν ἄνδρα τοῦτορ συλληµ- 

φθέντα ὑπὸ τῶν ουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ αὐτῶν 
ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύµατι ἐξειλάµη» αὐτόν», μαθὼν ὅτι Ῥω- 

28 µαῖός ἐστιν 35 βουλόμενός τα ἀπιγνῶναι τὴν αἀίαν δὲ ἦν ἔνε- 
29 κάλουν αὐτῷ, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριο» αὐτῶν, 39 ὃν 

εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόµου αὐτῶν, μηδὲν δὲ 
30 ἄξιον Θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. δ0 µηνυθείσης δέ μοι 

ἀπιβουλής εἷς τὸν ἄνδρα μέλλειν ἔσεσθαι, ἑξαντῆς ἔπεμψα πρὸς 
σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηἸόροις. λέγειν αὐτοὺς ἐπὶ σοῦ. 

94 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγµένον αὐτοῖς ἆνα- 
λαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ τῆς νυκτὸς εἷς τὴν “4ντιπατρίδα, 

16. ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς 16. τὸ ἕνεδρον: «9 ποη ϱ) 
τὴν ἑνέδραν 11. ἑκατοντάρχων «20. εἷς εὸ συνέδριο». καταγάγῃς τὸν 
Παῦλον .».. µέλλοντες 21. τεσσαράκοντα ... ἕτοιμοί εἶσι 39. ἕχατον- 
τάρχων ο]. συλληφθένα... ἐξειλόμην 28. τε; δὲ. : }λῶναι 20. - 
"προ ἔχοντα 90. ἔσεσθαι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων .., αὐτούςς τὰ πρὸς αὐτόν 

. Δ4ἆ ἵπ πο ἕῤῥωσο 

15. 

11. 

31, 29. 

43, 11. 

22, 90. 

1“, 89. ᾽ 3 -υ 
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Άτῇ δὲ ἐπαύριον ἑάσαντες τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ, 52 
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολή». ὃ9 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν 3ὃ 
Καισάρεια καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴ» τῷ ἡγεμόνι, παρέστη- 
σαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτφ. 34 ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκδ 
ποίας ἐπαρχίας ἐστίν, καὶ πυθόµενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας, δὸ 4ια- 95 
κούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγέγωνται, 
κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳφ ΗἩρώδον φυλάσσεσθαι αὐτόν. 

. ΧΧΙΥ. 
Αἀάγεπίαβ αοοπβθίοσαπη; Τοτία]]αβ. Ῥαυ]ί ἀθ[επεῖο οοσ8Πα Ε96ἱἱοθ αἴᾳ1θ 

εἰίαπι Γτυβθί]]8. 

23, 1. Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς -4νανίας μετὰ 4 
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ῥήτορος Τερτύλλον τινός, οἴτωες ἔνεφάνι- 
σα» τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 2κληθέντος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο 2 
κατηγοροῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων ὃ Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες 3 
διὰ σοῦ καὶ κατορθωµάτων γινοµένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς 

| σῇς προνοίας, πάντη τε καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα, κράτιστα ' 
| Φῄῆλιξ, μετὰ πάσης εὐχαριστία.. 4 ἵα δὲ μῇ ἐπὶ πλεῖὀν σε 4 

ἐγκόπτω, παρακαλώ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιικείᾳ. 
ὅ εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κιοῦντα στάσιν ὅ 
πᾶσιν τοῖς ]ουδαίοις τοῖρ κατὰ τὴν οἰκουμένη», πρωτοστάτη» τε 

αι, 8. τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως, ϐ ὃς καὶ τὸ ἑερὸν ἐπείρασε» βεβή- ὃ 
λῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμε», ὃπαρ οὗ δυνῄση αὐτὸς ἀνακρίας 8 
περὶ πάντων τούτων ἐπιγρῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ. 
Ῥσυνεπέθεντο δὲ καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι φώσκοντες ταῦτα οὕτως ἔχειν. 9 
104πεκρίθη τε ὁ Παῦλος, νεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἠγεμόνος λέγειν 10 
Ἐκ πολλών ἑτών ὄντα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτφ ἐπιστάμενος, 

31. 15.18. εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι, ., δυναµένου. σου ἐπιωνώ- 14 

- 3 90 ο. γαι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν µὸι ἡμέραι δεκαδύο ἀφ᾽ ᾗν ἀνέβη» 
3, 1. προσκυνήσων εἰς “Ἱερουσαλήμ. 12 γχαὶ οὔτο ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν µε 12 

πρὀς τινα διαλεγόµενον ᾖ ἐπισύστασι» ποιοῦρτα ὄχλου, οὔτε ἓν 
ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν, 15 οὔτε παραστῆσαι δὺ- 18 
νανται περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσύν µου. 14 ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι, 14 

5. ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἦν λέγουσιν αἴρεσιν οὕτως λατρούω τῷ πα- 
τρῷφ θεῷ, πιστεύων πᾶσιν τοῖς κατὰ τὸν νόμο» καὶ τοῖς προφή- 

3, ο. ταις εγθαμμένοις, 15 ἐλπίδα ὄχων εἶρ τὸν Θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ 1ὅ 
οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλει ἔσεσθαι δικαίων τα. καὶ 

32. ἀπέρχεσθαι: πορεύεσθαι 94. ἀναγνοὺς δὲ ὁ ἠγεμών 35. κελεύσας: 
ἐκέλευσέ τε... τοῦ Ηρώδου ... αὐτόν Ῥοβέ ἐκέλευσέ τε Ρο” 

ΧΧΙΝ. ϐ. ἐκρατήσαμεν: δὰᾶ καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμο» ἠθελή- 
σαμεν κρίνει». 1 Παρελθὼν δὲ «4υσίας ὃ Χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ 
τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγε' ὃ κελεύσας τοὺς κατηγόρους αὐτοῦ ἔρχεσθαι 
ἐπὶ σέ 9. συνέθεντο 10. τε: δέ ... εὐθυμότερον 11. γ»ὤναι ... 
δεκαδύο ο... εἶσε ἐν 15. παραστῆσαι: ς (πο0η ςε) ΡΓ8ΘΠΙ µε... νῦν 14, 
οὕτω ... καὶ τοῖς. σὲ (ΠΟ ς) καὶ ἐν τοῖς 15. ἔσεσθαι νεκρῶν 
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16 ἀδέχων. 16 ἐν τούτφ καὶ αὐτὸς ἀσκώ ἀπρόσκοπον συνείδησιν 
17 δχειν πρὸς τὸν θὲὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 11 δὲ ἑτῶν ες 

δὲ απλειόνων ἐλεημοσύρας ποιῄσων εὖς τὺ ἔθνος μου παρεγονόµην 
18 καὶ προσφοράς, 185 ἐν οἷς εὗρόν µε ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ, οὐ αι,οο.. 

μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου,. τιὲς δὲ ἀπὸ τῆς άσίαρ Ἴον- 
49 δαῖοι, {9 οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ παραῖναι καὶ κατηγορεῖν, αἱ τι ὄχοιδν 
20 πρὸς ἐμέ. 20 ῇ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτῶσαν τί εὗρο» ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα 
21 στάντος µου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 34 ᾗ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ᾗς 

ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρί- 1.6. 
23 0µαι σήμερον ἐφ ὑμῶν. 33 4νεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φῆλι, 

ἀκριβέστερον εἰδῶς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας Ὅταν «4νσίας ὁ χι- :.,25 
23 λίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ ὑμᾶς, 35 διαταξάµενος 

τῷ ἑκατορτάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ὄχειν τε ἄνεσιν καὶ µηδένα κω- 
λύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 

21 Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόµενος ὁ Φήλιξ σὺν 4ρου- 
σίλλη εἴ }υναικὶ οὔσῃ ᾿Ιονδαίᾳ µετεπέµφατο εὐν Παῦλον, καὶ 

2ῦ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς ες Χριστὸν πίστεως. 35 διαλεγοµένου 
δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ εοῦ κρέµατος τοῦ 
μέλλοντος ἔσεσθαι ἔμφοβος ενόμενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη Τὸ νῦν 

36 ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβὼν µετακαλέσομαί σε, 36 ἅμα 
καὶ ἑλπίζων ὅτι χρήµατα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου διὸ 

27 καὶ πυκνότερον αὐτὸν µεταπομπόµενος ὠμίλοι αὐτῷ. 37 δμτίας νε, ». 
δὲ πληρωθείσης ἔλαβεν διάδοχο» ὁ Φήλιξ Πόρκιον Φῆστον ὁέ- 
λων τα χάριτας καταθέσθαι τοῖς ἸΙουδαίοις ὁ Φῆλι κατέλιπεν 
τὸν Παὔῦλον δεδδµένον. 

ΧΧΥ. 
Εαυ]ὴβ οΟΓ81 Εθβῖο Ῥτονοςθί αἆ Οα6ββΓθπ. Ἐθθίις ρεοσιγαίος 

Αρτίρραπι τορθπη οοηθις. 

Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχίᾳ μετὰ ερεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς 
2 Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, 3 ἐνεφάνισάν τὸ αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖο ιο. 

καὶ οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν 
ὃ αὐτὸν ὃ αἰτούμενοι χάριν κατ αὐτοῦ, ὅπως µεταπέμψηται αὐτὸν 18, 15... 

εἰ Ἱερουσαλήμ, ἐνέδρα» ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν. 
4 Αὁ μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰ Και αι, 1. 
6 σάρεια», ἑαυτὸν δὲ μέλλει ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι ὃ Οἱ οὖν ἐν 

ὑμῖν, φησύ, δυνατοὶ συγκαταβάντες, αἵ τί ἐστι ἐν τῷ ἀνδρὶ 

μὸν 

160. καὶ αὐτός: δὲ αὐτός 1Ί. παρεγεόµην ροθί πλειόνων ροη 18. δὲ; 
σ6 (πΟἨ «ϱ) οι 19. ἔδει; ς (ποηῦ 59) δε ... πρός µε 20. εἴ τι 2. 
ἔκραξα.. : ἑστῶς ἐν αὐτοῖς ... ἐφε ὑφ 322. κούσας δὲ ταῦτα ὁ Φήλιξ 
ἀνεβάλετο αὐτούς, ο.. επών 28. διαταξάμενός τε... αὐτόνς τὸν Παῦ- 
λον... ὑπηρετεῖν 4 προσέρχεσθαι αὐτῷ 24. τῇ γυναικὲ αὑτοῦ ϱ0. ἅμα 
δὲ καὶ ... ὑπὸ τοῦ Παύλου, ὅ οπως λύσῃ αὐτόν. διό 

ΧΧΥ. 2. τε; δὲ... ὁ ἀρχιερεύς 4. ἐν Καισαρείᾳ δ. δυνατοί απίθ 
ἓν ὑμῖν ΡοΏ 
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τούτῳ, κατηγορείτωσαν αὐτοῦ. ϐ διατρύψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας ὃ 
οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ δέκα, καταβὰς εἷς Καισάρεια», τῇ ἐπαύριον 
καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παὔῦλον ἀχθῆναι. Ίπα- Ἰ 
θαγενομένου δὲ αὐτοῦ περιέστησαν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβε- 
βηκότες ᾿Ιουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες, ἃ 
οὐκ ἴσχνον ἀποδεῖξαι τοῦ [Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι οὔτε εἰς ὃ 
τὸν νόµον τῶν Ιουδαίων οὔτα εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰ Καίαρά τι 
ἥμαρτον. ὃ ὁ Φῆστος δὲ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάρυ καταθέσθαιι 9 

ἀποκριθεὶς τῷ Παύλφ εἶπεν Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀραβὰρ ἐκεῖ 

πδρὶ τούτων κριθῆναι ἐπ ἐμοῦ; 190 εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος ᾿Επὶ τοῦ 10 
βήματος Καίσαρος ἁστώς εἶμι, οὗ µε δεῖ κρίεσθαι. Ἰουδαίους 
οὐδὲν ἠδίκησα, ὥς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκαις. 33 δὲ μὲν οὖν 13 
ἀδικῶ καὶ ἄξιον Θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦμαι τὺ ἆπο- 
θανεῖν' εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν µου, οὐδείρ µε 
δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. 12 τότε ὁ 12 
Φῆῇστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα 

: ἐπικόκλησαι, ἐπὶ Καΐσαρα πορεύσῃ. 
Ἡμερῶν δὲ διαγενοµένων τῶν "Αγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ 19 

Βερνίκη κατήντησαν εἰς Καισάρειαν ἀσπασόμενοι τὸν Φῆστο». 
14 ὡς δὲ πλείονς ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, ὁ Φῆστος τῷ βασιλεῖ 14 

. ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον λέγων -νήρ τίς ἐστι καταλε- 
λειμμένος ὑπὸ «Φήλικος δέσµιος, 35 περὶ οὗ γενοµένου µου εἰ 15 
Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιου- 
δαίων, αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ δίκη» 36 πρὸς οὓς ἀπεκρίθη» ὅτι 16 

. οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοι χαρίζεσθαί τα ἄνθρωπον πρὶν ἢ ὁ 

. κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπο» ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε 
ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17 συνελθόντων οὖν ἕν- 17 
θάδε ἀναβολὴν µηδεµίαν ποισάµενος, τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ 

τ. βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" 18 περὶ οὗ σταθέντες οἱ 18 

31, ]. 

. κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον ὧν ὑπενόουν ἐγώ, {9 ζητήµατα 19 
δ6 τινα περὶ τῆς ἰδίας δεισιδαιµονίας δἶχον πρὸς αὐτὸν καὶ περί 
τινος ᾿]ησοῦ τεθνηκύτος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζην. 30 ἀπορού- 20 
µενος δὲ ἐγὼ εἰ τὴν περὶ τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο 
πορεύεσθαι εἶς Ἱεροσόλυμα κἀκαῖ κρίνσθαι περὶ τούτων. 34 τοῦ 9ἱ 
δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰ τὴν τοῦ -Σε- 
βαστοῦ διάγνωσι», ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως οὗ ἀναπέμψω 
αὐτὸν πρὺς Καίσαρα. 33 4γρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον Ἔβου- 29 

.λόμην καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. «4ὗριον, φησύ, ἀκούσῃ 
αὐτοῦ. 

6. ἡμέρας πλείους ἢ δέκα Ἱ. αἰτιάματα φέροντες κατὰ τοῦ Παύλου δ. 
τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου: ἀπολογουμένου αὐτοῦ ϐ. τοῖς ᾿Ιουδαίοις 
Θέλων ... κρίνεσθαι 11. οὖν: γάρ 10. ἄνθρωπον εἰς ἀπώλειαν 17. 
συνεΛλθόντων οὖν αὐτῶν 18. ἐπέφερον 320. περὲ τούτου .. Ἱερυσαλήμ 
2Ί. πέµψω ᾖ2. πρὸς τὸν Φῆστον ἔφη ... ὃ δέ’ «4ὔριον 
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29 Τῇ οὔν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ άγρίππα καὶ τῆς Βερνίκῃο 
μετὰ πολλῆς φαντασίας, καὶ εἰσελθόντων εἷς τὸ ἀκροατήριο» σύ» 

τε Χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς κατ ἐξοχὴ» τῆρ πύλεως , καὶ 

94 κελεύσαντος τοῦ Φήστον {χθη ὁ Παῦλος. 3Αγαί φησι ὁ Φῆστος 

Αγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντερ οἱ συμπαρόντες ἡμῖν ἄνδρεν, θεω- τς. 
θοῦτε τοῦτον περὶ οὗ ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίω» ἐνέτυχόν μοι 

ὄν τα Ἱεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε, ἐπιβοῶντες μὴ δεῖν ζην αὐτὸν αα, α. 

2ὔ µηκέτι. 39 ἐγὼ δὲ καταλαβόμενορ μηδὲν ἄξιον αὐτὸν θανάτου 
πεπραχέναι καὶ αὐτοῦ δὲ τούτου ἐπικαλεσαμένου τὸν «Σεβαστὸν 33, 39. 

26 ἔκρινα πέμπειν. 326 περὶ οὗ ἀσφαλέςρ τι γράψαι τῷ κυρίφ οὐκ 
ἔχω᾽ διὸ προήγαγον αὐτὸν ἐφ ὑμῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ σοῦ, βασι- 
λεῦ ᾿4γρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίσεως γενομένης σχῶ τέ γράφω 

2] 27 ἄλογον γάρ µοι δοκεῖ πέµποντα δέσµιον μὴ καὶ τὰς καὶ αὖὐ- 
τοῦ αἀίας σημᾶραι. 

9 

ΧΧΤΙ. 
Ῥαυ]1 οοσαπι Αρτῖρρα οἱ Ἐθβίο ἀθέεπείο. ᾿Αρτϊρρᾶθ Ῥτορθηβίο θἆ 

Πάει. 

μ.ν “4γρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη ᾿Επιτρέπεταί σοι περὶ 
σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ. Παῦλος ἀπελογεῖτο ἐκτείας τὴ» χεῖρα 

9 2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿]ουδαίων, βασιλεῦ ᾽ἀγρίππα, 
ἤγημαι ἐμαυτὸν µακάριον ἐπὶ σοῦ µέλλων ἀπολογεῖσθαι σήµερο», 

3 ὃ μάλιστα γνώστη» ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ ᾿Ιουδαίους ἐθῶ» τα 
ὁ καὶ ζητηµάτω»' διὸ δέοµαι µακροθύμως ἀκοῦσαί µου. 4 τὴν μὲν 

οὖν βίωσίν µου ἐκ νεύτητος τὴν ἀπ ἀρχῆς γενομένη» ἐν τῷ ἔθνει 
ὅ µου ἔν τε Ἱεροσολύμοιο ἴσασιω πάντες Ἰουδαῖοι, ὅ προγινώσκον- 

τές με ἄνωδεν, ἐὰν θέλωσιν μαρτυροῖ», ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστά- τς 
6 την αἴρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔξησα Φαρισαῖος. 6 καὶ νῦν 13. 6. 

ἐπὶ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ », τ:. 
Ἰ Φεοῦ ἕστηκα κριρόµενος, Ἱ εἰ ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκ- 

τενδίᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι" περὶ ἦς 
8 ἐλαίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ᾿Ιουδαίων. ὃτί ἄπιστον κρίνεται παρ 
9 ὑμῖν εἰ ὁ Φεὸρ νεκροὺς ἐγείροι; Ὁ ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷσδ. 

πρὸς τὸ ὄνομα “Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἑναρτία πρᾶξαι᾽ 
10 10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ 

ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων- ἐξουσίαν λα- 
41 βών, ἀναιρουμένων τα αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφο», 3 καὶ κατὰ πά- 

σας τὰς συναγω}γὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφη- 

93. τοῖς χιλιάρχοις ... καὲ ἐξοχήν οὖσι 34. πᾶν 36. θανάτου αὐτόν 
... Πέμπειν αὐτόν 20. τι γράψαι 

ΧΧΥΙ. Ί. περὶ ὑπέρ 3. μέἐλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον 
Ὁ, δέοµμαίσου 4. τὴν ἐκ νεότητος τήν... ΟΠΏὰ τε... πάντες οἱ ϐ. εἷς: πρός 
Ί. ἐγκαλοῦμαι, βασιλεῦ “4γρίππα, ὑπὸ τῶν Ιουδαίων 10. πολλοὺς τῶν 
». . ἐγὼ φυλακαῖς 
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μεῖν, περισσῶρ τα ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕωρ καὶ εἰς τὰς 
ἔξω πόλεις. 11 Ἐν οἷς καὶ πορενόµενος εἷς τὴν 4αμασκὸν μετ 12 
ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέω», 15 ἡμέρας µάέ- 13 

4 4 έωὴ - . 3 , 4 4 , 
σης κατα τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ύπερ τὴν λαμπρὀ- 
τήτα τοῦ ἡλίου περιλάµψαν µε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορενομέ- 
νους 14 πάντων τε καταπεσύντων ἡμῶν εἷς τὴν γῆν ἤκουσα 14 
φωνὴν λαλοῦσαν πρὸς μὲ καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραῖδι διαλέκτφ 
Σαοὺλ Σαούλ, τί µε διώκεις; σκληρόὀν σοι πρὸς κέντρα λακτίζαιφ. 
15 ἐγὼ δὲ εἶπα Τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν ᾿Εγώ εὖμι ᾿Ιησοῦς 1ὔ 
αἱ 4 , 46 } ὁ 2» 9 ” 2 3 4 / 
0 σὺ διώκεις. ἄλλα ἀνάστηθι καὶ στῇθι ἐπι τοὺς πόδας σου 10 
εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρ- 
τυρα ὧν τὰ εἶδες ὧν τα ὀφθήσομαί σοι, 17 ἐξαιρούμενός σὲ ἐκ 11 
τοῦ λαοῦ καὶ φῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγώ σε ἀποστέλλω 18 ἀνοῖξαι 18 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἷς φῶς καὶ τῆς 
ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖρ ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμό. 
1966εν, βασιλεῦ “4γρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίφ 19 

ὁπτασίᾳ, 30 ἀλλὰ τοῖς ἐν 4αμασκῷ πρῶτόν τα καὶ Ἱεροσολύμοις 20 
ες πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελ- 
λον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς µετανοίας 
ἔργα πράσσοντας. 34 ὄνεκα τούτων µε οἱ ᾿Ιουδαῖοι συλλαβόμενοι 34 
ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. 322 ἐπικουρίας οὔν τυχὼν 22 
τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἄχρι τῇς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρύμενος 
μικρῷ τὸ καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἑλά- 
λησαν μελλόντων γύεσθαι καὶ. Μωυσῆς, 25 εί παθητὸς ὁ Χρι- 25 
στός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλει» 
τῷ τε λαφ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου 24 
ὁ Φῆστος µεγάλῃ τῇ φωνῇ φησί Μαύῃ, Παῦλε' τὰ πολλά σε 

| γράμματα εἷς µανίαν περιτρέπει. 325 ὁ ὁ δέ Οὐ μαΐνομαι, φησί», 25 
πρώτιστα Φῇστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀπο- 
φθέγγοµαι. 36 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν 26 
καὶ παῤῥησιαζόμενος λαλῶ. λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ 
πείθοµαι οὐθέν' οὐ γάρ ἐστι ἐν γωνία πεπραγµένον τοῦτο. 
27πιστεύεις, βασιλεῦ “4γρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις. 27 
19 ὁ δὲ ᾽4γρίππας πρὸς τὸν Παῦλον Ἐν ὀλίφ µε πείθει; Χρι- 28 
στιανὸν γενέσθαι. 25 ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἄν τῷ θεῷ καὶ ἐν 20 
ὀλίγφ καὶ ἐν μεγάλῳφ οὐ µόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούον- 
τάς µου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος κἀγώ εἶμι, παρεκτὸς 
τῶν δεσμῶν τούτων. ὃ0 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἤ τε 50 

14. τε; δὲ 1ὔ. εἶπον... ΟΠ1 κύριος 17. ἐγώ; νῦν 20. οπιτερτίήθ.. 
σ (πο 59) ἀπαγγέλλων 32. ἀπόε παρά... μαρτυρούμενος 20. ΟΠη τε 
4. φησίν: ἔφη 26, ἀλλ 326. οὐθέν:; οὐδέν 398. πρὸς τὸν Παῦλον ἔ ἔφη 

29. ὁ δὲ Παῦλος εἶπεν ... µεγάλῳ: πολλῷ 50. ἀνέστη τε: καὶ ταῦτα 
εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη 

Νου, Το6εῖ. 64, Τ{ν 10 



949 | λ.0Τ. 96, 81. --- 27, 16. 

34 Βερνίκη. καὶ οἱ συγκαθήµενοι αὐτοῖρ, δὲ καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλα- 

λου» πρὸς ἀλλήλους λάγοντας ὄτι οὐδὸν Θανάτου ἄξιον ῇ δεσμών 3, Ἕν 1. 

3) πρᾶσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος. δ3 άγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη 

8 

9 

"4πολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος εἰ μὴ ἐπικέκλητο Καέΐ 3, α. 

σαρα. 

Χχγτ]. 

Νανῖραίίο Ἑοπιαπς. Τοπιρθείβε; {οταᾶο Ῥαυϊ. Ναυβρίσπα αἆ 
Μο]ίαπα Ἱπρυ]ατη. 

Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἱκαλίαν, παρεδί- 55, 1. 
δουν τὸν τ ΙΠαῦλον καί τινας ἑτέρους δεσµώτας ἑκατορτάρχῃ 
ὀνόματι ᾿Ιουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάντες δὲ πλοίφ «4δρα-.. 
μυττηνῷ μέλλονει πλεῖν τοὺς κατὰ τῇ» “4σίαν τόπους, ἀνῄχθημεν ὃν 
ὄντος σὺν ἡμῖν 4ριστάρχου ἸΜακεδόνος Θεσσαλονικέως ὃτῇ τε 
ἑτέρᾳ κατήχθηµε» εἰς «Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε ὁ Ιούλιο τῷ 

» 19. 

θοί ο 

Παύλφ χρησάµενος ἐπέτρεψδν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντα ἐπι- 
µελείας τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον 
διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους, ὃ τὸ τε πέλαγος τὸ κατὰ 
τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθοµεν εἰς Μύρα 
τῆς «4υκίας. ϐ Κάκεῖ εὑρών ὁ ἑκατοντάρχης πλοῖον “4λεξα»δρι- 19, 1. 
νὸν πλέον εἰς τὴν Ἱταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰἶς αὐτό. Ἰ ἐν ἰχα- 
ναῖρ δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντερ καὶ µόλις γενόμενοι κατὰ τὴν 
Ἀνίδο», μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν 
Κρήτη» κατὰ Σαλμώνη», ὃ μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθο- 
μεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς λιμένας, ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις 
ασαία. Ὁ Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµένον καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφα- 
λοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλνθέναι, 

10 παρῄνει ὁ Παῦλος 10 λέγων αὐτοῖς "άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 
ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ µόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίον 

14 ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν µέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 14 ὁ δὲ 
ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ εαυκλήρῳφ ἐπείθετο μᾶλλον 

12 τοῖς ὑπὺ τοῦ Παύλου λεγοµένοις. 13 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος 
ὑπάρχοντος πρὸς παραχειµασίαν, οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν 
ἀναγθῆναι κἀκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντος είς Φοίνικα 
παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ 

13 χῶρο». 15 Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κά- 
14 κρατηκέναι, ἄραρτεος ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην. | μετ οὐ 

πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ αὐτῆς ἄνεαμος τυφωνικὸς ὁ καλούμενας εὖ- 
16 ροκλύδων’ 15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναµένου 
16 ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντες ἐφερόμεθα. ἸΘνησίον δέ τι 

29. ἐπεκέκλητο 
ΧΧΥΠΙ. 2. μέλλοντε ὃὁ.ς (πο ςθ) Οἵι τούς ϐ. ἑκατόνεαρχος 

:ἀλεξανδρῖνον 40. φορτίου: φόρτου 311. ἑκατόνταρχος 12. πλείους 
19. ̓ 4σσον 

κ -- 



33, ΤΙ. 
18, 9, 

Α0Τ. 27, 17. --- ὁ7. 245 

ὑσοδραμόντες καλούμενο» Κλαύδην ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς 
Τονέσθαι τῆς σκάφης, 11ή ἡν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο, ὑποζων- 11 

νυντες εὺ πλοῖον φοβούμονοί το μῇ εἰ τὴν «Σύρτω ἐκπέσωσι», 
χαλάσαντερ τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο. 19 σφοδρῶρ δὲ χειμαζο- 18 
μένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο, 19καὶ τῇ ερίτῃ αὐτόχειρες 10 
τὴν σκενὴν τοῦ πλοίον ἑῤῥόψαμον . 20 μήτε δὲ ἡλίον μήτε ἄσερων 20 
ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός σδ οὐκ ὀλίγον πι- 
κειµένου, λοιπὸν περιρεῖτο ἐλπὶςο πᾶσα «εοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς, 
31 Πολλῆς τα ἀσιτίας ὑπαρχούσης, εότε σταθεὶς ὁ ΙΠ]αῦλος ἐνλι 

. µέσφ αὐτῶν εἶπεν "Ἔδει µέν, ὦ άνδρες, πειθαρχήσαρτάς µοι μὴ 
ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτη» καὶ 
τὴν ζημία». 32 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν' ἀποβολὴ γὰρ 22 
ψυχής οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου. 35 παρέστη γάρ 29 
μοι ταύτῃ εἴ νυκτὶ τοῦ Θεοῦ οὗ εἰὐιί, ᾧ καὶ λατρεύω, ἄγγελος 
35 λέγων Μὴ φοβοῦ, Παῦλα᾽ Καΐσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ 24 
ἰδοὺ πεχάρισταί σοι ὁ θεὺς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 
25 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται 256 
καθ’ ὃν τρόπον λελάληταί µοι. 36 αἱ νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς 29 
ἐκπεσεῖν. 

ὧὸς ὃδ τεσσαρδσκαιδεκάτη νὺξ ἐπεγένετο διαφεροµένων ἡμῶν 27 
ἐν τῷ «4δρίᾳ, κατὰ µέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ φαῦται προσᾶ- 
Ί5ιν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 38 καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργνιὰς αἴκοσι, 28 
βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πᾶλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκα- 
πέντα ' 35 φοβούμενοί τὸ µή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμε», 39 
ἔκ πρύμνης ῥήψαντες ἀγκύρας τέσσαρας εὔχοντο ἡμέρα» Ίερέσθαι. 
50 Τῶν δὲ ναντῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάν- 90 
των τὴν σκάφη» εἶρ τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἔκ πρώρας μελ- 
λόντω» ἀγκύρας ἐκτείειν, 31 εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχή καὶ δἱ 
τοῖς στρατιώταις Εὰν μὴ οὗτοι µείωσιν ἓν τῷ πλοίφ, ὑμεῖς 
σωθῆναι οὐ δύνασθε. ὃΣτότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία ὃ2 
τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν. δ5”4χρι δὲ οὗ ἥμελλεν 38 
ἡμέρα γύεσθαι, παρεκᾶλει ὁ Παῦλος ἅπαρτας µεταλαβεῦ τροφῆς 

. λέγων Τεσσαρεσκαιδεκάτη» σήμερον ἡμέραν προσδοκώντες ἄσιτοι 
διατελεῖτε, μηθὲν προσλαβόµενοι. ὃ4 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μετα» 84 
λαβεῖν τροφῇς ' τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει : 

3 οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν δρ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 35 εἴπας δὲ ἂδ 
” 4 4 » , ” - 3) ῤ 

“ταῦτα καὶ λαβὼν ἄρτον, ευχαρίστησε» τῷ εφ ἐνώπιον» πάντων 
. καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 96 εὔθυμοι δὲ γε2όμενοι πάντεο καὶ 36 

αὐτοὶ προσελάβοντο τροφῆς. ὀἼήμεθα δὲ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ 9ἵ 

46. μόλις ἰσχύσαμεν 290, πᾶσα ἑλπίς 91. τε: δί 25. τῇ νυκτὲ ταύτῃ 
.ου ἄγγελος απῖο τοῦ Θεοὺ ρου ο]. ἐγένετο 9. μή που: μήπως ... 
κατά: εἷς ... ἐκπέσωδιν ... ἠὔχοντο ὅδ. οἱ στρατιῶταν ἀπέχοψαν ῥὃδ. 

ἔμελλεν ο. μηδέν 84. προσλαβεῦν ... ὧπόρ ἐκ ... ἀπολεῖταις πεσεῖται 
ἆδ. εἰπὼν ὁ]. ἤμεθας ἡμε «.. ἓν τῷ πλοίῳ αἱ πᾶσαι ψυχαί 

103 



244 Α0Τ. 27, ο8. -- 28, 8. 

36 πλοιφ διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ. 8 κοροσθέντες δὲ τροφῆς ἐκού- 
φιζον τὸ πλοῖον ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖκον εἰς τῇν θάλασσαν. 

99 50 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγύωσκον, κόλπο» δέ 
τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν ἐβουλεύσαντο αἱ δυνατὸν 

«0 ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 30 καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων ες τὴν 
θάλασσαν, ἅμα ἀνέντερ τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων, καὶ ἐπά- 
θαντες τὸν ἀρτέμωνα ε πγεούσῃ κατεῖχο» εἰς τὸν αἰγιαλό». 

{1 44 περιπεσόντες δὲ εἰς τόπο» διθάλασσον ἐπέκειλαν τὴν ναῦ», ναὶ 
ᾗ μὲν πρώρα ἐρείσασα ἔμειεν ἀσάλεντος, ᾗ δὲ πρύμνα ἑλύετο 

10 ὑπὸ τῆς βίαρ. 32 Τῶν δὲ σερατιωτών βουλῇ ἐγένετο ἵνα τοὺς 
49 δεσμώτας ἀποκτεύωσι», µή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ’ 39 ὁ δὲ 

ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς 
ποῦ βουλήματος, ἐκέλευσέν τὰ τοὺς δυναµένους κολυμβᾶ» ἀποβύί- 

44 ψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 3 καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν 
ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως 
ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν ῇ». 

ΧΧΥΠΤΙ. 

Ναυίαρὶ αραιά λο]ίοπβοβθ. Ῥιροτα ἀθ πιβπὰ οχουΒΒΑ; φορτοίί βαπα(ἰ. 
Πἱος Τιβ]ουπι. ἘΒϊοηπίατα Εοπιβηπτη, 

] Καὶ διασωθέντες τότα ἐπέγνωμον ὅτι Μελίτη ἡ νῆσορ κα ατ,χο.. 
2 λεῖται, 20ἱ τὰ βάρβαροι παρείχαν οὐ τν τυχοῦσαν φιλανθρωπία» 

ἡμῖν ἀράψαντος γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν 
3 ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος. ὃ Συστρέψαντος δὲ τοῦ 

Παύλου φρυγάνω» τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυρά», ἔχιδνα 
ἁ ἀπὸ τῆς Θέρμης διεξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ. 34 ὧς 

δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάµενο» τὸ θηρίον ἐκ τῇς χειρὸς αὐτοῦ, 
πρὸς ἀλλήλονςο ἔλεγον Πάντως φογεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος, 

6 ὃν διασωθέντα ἐκ τῇς θαλάσσης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. δὁ μὲν οὖν 
6 ἀποτυαξάμενος τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν 6 οἱ 

δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίµπρασθαι ᾗ καταπίπτειν ἄφνω 
νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ Θεωρούντων μηδὲ 
ἄτοπον εἰ αὐτὸν γινόμενο», µεταβαλλόμενοι ἔλεγον θεὸν αὐτὸ 

Τ εἶναι. Ἱ Ἐν δὲ τοῖὸ περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχδν χωρία τῷ 
πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς 

8 ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν. ὃ ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ ΓΙο- 
πλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίφ συνεχόµενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν 
ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάµενος, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, 

39. δυνατόν: δύναιντο 40. ἀρτέμονα 41. ἐπώκειλαν ... βίας τῶν κυ- 
μµάτων 42. διαφύγοι 49. ἑκατόνταρχος 

ΧΧΥΠΙΠ. Ι. ἐπέγγωσαν ῥὁ.τε; δὲ... παρεῖχον 3. ΟΠ τε... ἀπό: 
ἐκ ... ἐξελθοῦσα 4. ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους δ. ἀποτινάξας 8. δνσεν- 
τερίᾳ 



3,8. 

ο 3819. 

15, ΕΠΗ. 

19, 6. 1. 

ΤΕε 6.89, 
πι]8,149. 
10 14, 40. 

ΑΟΤ. 98, 9. --- 26. α4ὔ 

ἰἧήσατο αὐτόν. 9 τούτου δὲ γενοµένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν εἴ νήσφῳ 9 
ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχο»το καὶ ἑθεραπεύοντο, 10 οἳ καὶ πολ- 10 
λαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς 
τὰς χρείας. 

Μετὰ δὲ τρεῖς µῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίφ παρακεχειµακότι ἐν 14 
τῇ νήσῳ, “4λεξανδρινῷ, παρασήµμφ «4{ιοσκούροις. [2καὶ καταχθέν- 42 
τες αἱ Συρακούσας ἐπεμεύαμεν ἡμέρας τραῖο, 15 ὅθεν περιελ- 15 
θόντες κατηνεήσαµεν αἱ Ῥήγιον. καὶ μετὰ µίαν ἡμέραν ἐπιγδνο- 
μόνου νύτου δδυτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους, 14 οὗ εὑρόντερ 14 
ἀδελφοὺς παρεκλήθηµεν ἐπ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά ' καὶ 
οὕτως εἶς τὴν Ρώμη» ἤλθαμεν. 1 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκού- 16 
σαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἐξῆλθὸν εἷς ἀπάντησιν ἡμῦ ἄχρι -ἁππίου 
φόρου καὶ Τριῶν ταβερνῶ», οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ 
θεῷ ἔλαβεν θάρσος. | 

Ὅτε δὲ ἤλδομεν εἷς Ῥώμη», ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκο» τοὺς 16 
δεσµίους τῷ στρατοπεδάρλφ, τφ δὲ Παύλφ ἐπετράπη μένοιν καθ 

ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν σερατιώτῃ. 1.” Εγένοτο δὲ μετὰ 11 
ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν ᾿Γουδαίων 
πρώτους ' συγελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς Ἐγώ, ἄν- 
δρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιῄσας τῷ λαφ ἢ τοῖς ἔθεσιν τοῖς 
πατρῴοις, δέσµιος ὃξ Ἱεροσολύμων παρεδόθη» εἰς τὰρ χεῖρας 
τῶν Ῥωμαίων, 15 οἵτιωες ἀνακρύαντές µε ἐβούλοντο ἀπολῦσαι 18 
διὰ τὸ µηδεµίαν αὐίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί᾽ 19 ἀντιλογόν- 19 
των δὲ τῶν Ιουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίΐσαρα, οὐχ 
ὡς τοῦ ἔθνους µου ἔχων τι κατηγορῆσαι. 30 διὰ ταύτην οὖν τὴν 20 
αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι  ἔνεκεν γὰρ τῆς 
ἐλπίδος τοῦ Ἱσραὴλ τὴν ἄλυσιν ταύτην περίχειµαι. 3ἱ οἱ δὲ πρὸς 54 
αὐτὸν εἶπαν Ημεῖς οὔτε 7ράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς 
Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλον ῆ 
ἐλάλησέν τι περὸ σοῦ πονηρό». 22 ὡξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι 22 
ἃ φρονεῖρ' περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γωστόν. ἐστιν 
ἡμῖν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 325 Ἰαξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν 285 
ἦκον πρὸς αὐτὸν εἷς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξοσίθετο διαµαρτυ- 
θόµονος τὴν βασιλεία» τοῦ θεοῦ, πείθων τ8 αὐτοὺς περὶ τοῦ 1η- 
σοῦ ἀπό τε τοῦ νόµου Μωυσέως καὶ φῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωὶ 
ἕως ἑσπέρας. 3 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγοµένοις, οἱ δὲ 24 

ἠπίστουν ' 325 ἀσύμφωνοι δδ ὄντε πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο 26 
εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕἔν, ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἐλάλησεν διὰ Ἡσαῖου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 
26 λέγων ΙΠορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ επόν ᾽άποῇ 26 

Φ. δὲ; οὖν ... ἐν τῇ νήσῳ Ροεύ ἀσθενείας Ρος ́  10. τὴν χρείαν 11. 4λε- 
ξανδρίνῳ 14. ᾖλθομεν 15. ἄχρις 16. στρατοπεδάρχῃ 17. αὐτόν: τὸν 
Παῦλον ..« ἐγώ ροβὺ ἀδελφοί ροη «21. εἶπον 29. τὼ περὲ Α2ὔ. ὑμῶν. 
ἡμῶν 6. λέγον ... εἰπέ 
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ἀκούσετε καὶ οὗ μὴ συνῇτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὗ μὴ 
27 ἵδητε' 21 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν 

3” 8 4 ) 4 3 9 ϱρ µ , 

βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμους αυτῶν ἐκάμμυσα»' µῆ 
ι υ) ο. - 3 . 

ποτὸ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ 
” 8 

28 καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 38 γνω- 

90 

στὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη κοῦτο τὸ σωτήριον 
τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 13, 46, 

Ἔμειεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίφ μισθώματι, καὶ ἀπεδέχετο ιε. 
31 πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς αὐτόν, δἱ κηρύσσων τὴν βασι- 

μὸν 

σι». ὁ Ὁὦὁ 

---ἷ 

7 

8 

9 

λεία» τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκω» τὰ περὶ τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 
μετὰ πάσης παῤῥησίας ἀκωλύτως. 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ. 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 

1. 

Ὁδεῖο ἐθηίατὶ. Βαρϊθησπι Ώθαπ1 χορ8. Όρθ Ρθτσευηπό. Ἡοπιο ἆθ- 
1ο, Ώθις Ὀοπί ααοίο;. Γ6ρ6πὶ αἱ θἱ {89ο. 1 ήπριθπι 4οΠηΒ. 

Ἰάκωβος Θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δῶ- 
δεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 

Πᾶσαν χαρὰν ἠγήσασθα, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς 1Ρο 1.6.1. 
περιπέσητε ποικίλοιρ : ὃ γινώσκοντερ ὅτι τὸ δοκέµιο» ἡμῶν χαζδρ- πο, 5ὲ 
γάζεται ὑπομονή». 4 ᾗ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε 
τέλειοι καὶ ὁλόκληροι ἂν μηδενὶ λειπόµενοι. ὃ εἰ δέ τις ὑμῶν 
λείπεται σοφίας, αἰτείω παρὰ τοῦ διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς 
καὶ μὴ ὀνδιδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτφ. 9 αὐείτω δὲ ἐν πίστθι, Μια, 1ι. 
μηδὲ» διακριόµενος  ὁ γὰρ διακριόµενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσ- 
σης ἀνεμιζομένφ καὶ ῥιπιζομένφ. ᾖἸ μὴ γὰρ οἴσθω ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου, ὃ ἀνὴρ δάβνχος, ἆκα- 
τάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. ὃ Κανχάσθω δὲ ὁ ἀδελφὸς 

10 ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ ὄψει αὐτοῦ, 10 ὁ δὲ πλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει 
41 αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθορ χόρτου παρελεύσεται. 33 ἀνέτειλον γὰρ ὁ 15οἱ, 24. 

12 

ἥλιορ σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτο», καὶ τὸ ἄνθος “Ἡ ο 
αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ᾗ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο 
οὕτως καὶ ὁ πλούσιος ἓν ταῖς πορέίαιο αὐτοῦ µαρανθήσεται. 

Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασµόν, ὅτι δόκιμος γθνό- ο, ιὶ. 
µενορ λήμψεται σὺν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς κ τιά,.. 

21. ἰάσωμαι 28. Ο1Π1 τοῦτο 329. Καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἶπόντος ἀπῆλθον 
οἱ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς συξήτησιν. 90. Ἔμ. δὲ ὁ Παῦλος 

1. 5. ὑμῶν: αάάἁ τῆς πἰστεως Ἱ. λήψεται 13. οὕτω 19. λήψεται 
».. ἐπηγγείλατο ὁ κύριος 



Ν {λα. 1. 19. -.ἱ 2 ἤ, 17 

ἀγαπῶσιν αὐτόν. 19 μηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ θεοῦ 139 
10ο19,1. πειράζοµαι. ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν», πειράζει δὲ 

Βο 6, 23, 

Νο 8, 49. 

1Ρ9 21. 

αὐτὸς οὐδένα. 14 ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας 14 
ἐξεἱκόμενος καὶ δελεαζόµενος ' 1δ εἶτα ᾗ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα 15 
εύχτει ἁμαρτία», ᾗ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατο». 

Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀἆγαπητοί {17 πᾶσα δόσις 10 17 
ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τόλαιον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὺ 
τοῦ πατρὸς τῶν φώτω», παρ ᾧ οὐκ ὄνι παραλλαγὴ ἢ εροπῇο 
ἀποσκίασμα. . 18 βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγφ ἀληθείας, εἰ 15 
τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχή» τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτω». 

"Ἴστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπὸς ταχὺς 19 
εἰ; τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργή» 20ὀργὴ 20 
γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνη» Θεοῦ οὐ κατεργάζαται. 3 διὸ ἀποθέ- 14 
µενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κακίας, ἐν πραὔῦτητι δέξασθε 
τὸ» ἔμφυτον λόγον τὺν δυνάµενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶ». 
22γύεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ ἀκθοαταὶ µόνον παραλογι- 22 
ζόμενοι ἑαυτούς. 23ὅτι εἶ τι ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιη- 25 

».τής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπο» τῆς }ενέσεως 
αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ, 34 κατονόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν 24 
καὶ εὐθέως ἐπελώθετο ὁποῖορ ἦν. 35 ὁ δὲ παρακύψας οἷς νόμον 25 
τέλειο» τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παραμείνας, οὖν ἀκροατὴς ἔπι- 
λησμονῆς 1δρόμενος ἀλλὰ ποιητής ἔργου, οὗτος μακάριος ἐν τῇ 
ποιῄσει αὐτοῦ ἔσται. 36 εἴ τις δοκεῖ θρῇσκος εἶναι, μὴ χαλινα- 26 
Ἰωγῶν Ἰλῶσσα» αὐτοῦ ἀλλὰ ἀπατῶν λαρδία» αὐτοῦ, ' τούτου 
µάταιος ᾗ θρησκεία. 327 θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντορ παρὰ 2Ί 
θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν 
τῇ θλέψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖ ἀπὸ τοῦ κόσμον. 

Π. 

Νε Ροβίροπββ ἀῑνιήριαθ ῬαιροτθΒ. Ίμεα ἰοία οχρ]οπά8. Εἰάθ ΡΣο- 
Ὁδηάςα {ποίθ. ΑΡτβ]απα οὐ Ἠθ]α). 

Αδελφοί µου, μὴ ἓν προσωποληµψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ 4 
κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 32ἐὰν }ὰρ εἰσέλθη εἰς 2 
τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνῆρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρῇ, 
θἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρῷ ἐσθῆτι, ὃ ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ ὃ 
τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε Σὺ κάθου 
ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε Σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὑπὸ τὸ 
ὑποπόδιόν µου, 4 οὐ διεκρίθητε ἓν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθὰ κριταὶ 
διαλογισµώ» πονηρώ»ν; 

"4κούσατε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, οὔχ ὁ θεὺς ἐξελέξατο ὅ 

10. τοῦ Φιοῦ 190. Ἴστε; Ὥστε. .. ΟΠ δὲ 99. μόνον ἀκροαταί 325. οὔκ: 
Ῥτβθπι οὗτος 326. εἶναι ἐν ὑμῖν ... ἀλλ 327. τῷ θεῷ 

Π. 1. προσωποληψίαις 9. καὶ ἐπιβλέψητε ἐπί ... εἴπητε αὐτῷ... 
κάθου ὧδε ὑπό 4. καὶ οὐ 
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τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμφ πλουσίους ἐν πίστει καὶ αληρονόμους Ἶτ 1 ζο 1, 

6 τῇς βασιλείας ᾗς ἐπηγ]είλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; δὐμεῖρ δὲ 
ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, 

Ἰ καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια; Ἴ οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῖσιν 
6 τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὸν ἐφ ὑμᾶς; ὃ εἰ μέντοι νόμο» τελεῖτα 

βασιλικὸν κατὰ τήν Ἰθαφήν -Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σθαυ- εσιδι. 
ϱ τόν, καλῶς ποιεῖτε Ὁ εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργά- .Ἓ 
10 ζεσθα ἐλογχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὥς παραβάται, 9 ὅστι }ὰρ 

ὅλον τὸν νόµο» τηρήσῃ, πταίση δὲ ἓν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. 
1111 ῥ }ὰρ εὐτών Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί Μὴ φονεύσῃς ' εἰ δὲ οὗ “Σ: 20, 
13 µοιχεύεις, φονεύειρ δέ, 7έγονας παραβάτης νόµου. 12 οὕτως 

λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὥς διὰ ρόμου ὀλενθερίας μέλλοντες ̓  
19 κρώεσθαι. 15 ᾗ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιῄσαντι ἆμορ) κα- 

τακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 
14 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί µου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα 
1ὔ δὲ μὴ ἔχι; μὴ δύναται ᾗ πίστιρ σῶσαι αὐτόν; 15 ἐὰν δὲ ἀδελφὸς 
ῇ ἀδελφὴ }υμνοὺ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόµενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, 

16 16 δἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν Ὑπάγοτο ἓν εἰρήρη, θερμαίεσθε 
καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτθ δὲ αὐτοῖρ τὰ ἀπιτήδεια τοῦ σώματος, τί 

17 τὸ ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ᾗ πίστις, ἐὰν μὴ ὄχι ἕ ἔργα, 2εχρά ἐστιν 36. 
16 καθ ἑαυτήν. 15 ἀλλ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχειο, κἀγὼ ἔργα ἔχω. 

δεῖξὀν µοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργω», κἀγὼ εδω σοι ἐκ 
49 τῶν ἔργων µου τὴν πίστιν. 9 σὺ πιστεύει ὅτι εἷς ὁ θεός ἐστι»; Μιτ, 1ο 

καλῶρ ποιεῖς' καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσυ καὶ φρίσσουσή. ιζοθ,α. 
20 3 θέλεις δὲ νῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενό, ὅτι ᾗ πίστιο χωρὶρ τῶν 
21 ἔργων ἀργή ἐστιν; 33 4βραὰμ ὁ ὁ πατ]ρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔ ἔργων ἐδι- μόνα. 

καιώθη, ἀφενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριο») πα 

22 33 βλέπεις ὅτι ᾗ πίστις συνήργει τοῖρ ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν 
29 ἔργων ᾗ πίστις ὀτελειώθη, 35 καὶ ἐπληρώθη ᾗ γθαφὴ ᾗ λέγουσα καρ, 

Ἐπίστευσεν δὲ "4βραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἑλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιο- 98 2, 6- 
24 σύνη», καὶ φίλος Θεοῦ ἐκλήθη. 3 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἓ ἔργων δικαιοῦται Άο 5, 38 
26 ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως µόνον. 35 ὁμοίως δὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ μενα. 

πόρνη οὐκ ἐξ ἔ δρ)ω» ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ μον ἴν 

26 ὁ ἑτέρᾳ ὀδφ ἀπβαλοῦσαι 26 ὦ ὥσπερ Ἰὰρ τὸ σῶμα χωρις πγούµατος 
νεκρό» ἐστιν, οὕτως καὶ ᾗ πίστιρ χωρὶς τών ἔργων νεκρά ἐστι. τ 

Π]. 
Αἀάνθτβιβ ἀοσθπᾶϊι Ηιάΐπθιι. Πϊηριβοθ πεας ἀῑ οι]. Ὀο τοτα 

ββριθη/ί8. 

' Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί µου, εἰδότες ὅτι 

δ. τῷ κόσµφ: τοῦ κόσμου τούτου 9. προσωποληπτεῖτε 10. τηρήσει, 
πταίσει 11. οὐ µοιχεύσεις, φονεύσεις δὲ 49. οὕτω 13. ἀνέλεος: ἀνί- 
λεως .. . καὶ καταλαυχᾶται 16. καὶ λειπόμενοι σι Ί]. οὕτω ... ἔργα 
ἔχη 18. χωρὲς τῶν Έργων: ἐκ τῶν ἔργων σου ... ἵἃ βπθ θά µου 19. ὁ 
Θεὸς εἷς ἐστι 320. ἄργή: νεκρά 324. ὁρᾶτε τοίνυν 320. οὕτω 
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μεῖζον κρῖμα λημψόμεθα. 3 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες αἱ τις 2 
ἐν λόγφ οὗ πταίδε, οὗτος τόλειος ἄνηρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι 
καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ὃ οἱ δὲ τῶν ἕππων τοὺς χαλινοὺς εὖ τὰ στό- ὃ 
µατα βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι ἡμῖν αὐτοὺς, καὶ ὅλον τὸ σῶμα 
αὐτῶν µετάγοµε» 4 ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ 4 
ἀνέμων σκληρών ἐλαυνόμενα, µετάγεται ὑπὸ ἑλαχίστου πηδαλίου 
ὅπου ἂν ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούληται ὃ οὕτως καὶ ᾗ γλῶσσα 5 
μικρὸ» µέλος ἐσεὶν καὶ μεγαλανχεῖ. ἰδοὺ ἠλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλη» 
ἀνάπτει. Ὁ καὶ ᾗ γλῶσσα πῦρ, ὁ κόσμος τῇρ ἀδικίας ἡ γλῶσσα ϐ 
καθίσταται ἐν τοῖς µέλεσιν ἡμῶν, ἡ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σώμα καὶ 
φλογίκουσα τὸν τροχὸν τῆς ενέσεωρ καὶ φλογιζοµένη ὑπὸ τῆς 
γεέννης. Ἰ πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τὸ καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε Ἰ 
καὶ ἐναλίων δαμάξεται καὶ δεδάµασται τῇ φύσει τῇ ἀρθρωπόη, 

»ρεμθ». δτὴν δὲ γλῶσσαν οὐδοὶς δύναται ἀρθρώπων δαμάσαι" ἁκατάστα- 8 
τον κακό», μεστῇ ἰοῦ θανατηφόρου. Ὁ ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν 9 
κύριον καὶ πατέρα , καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους 
τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγορόταρ" 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος 10 
ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὐ χρή, ἀδελφοί µου, ταῦτα οὔὗ- 
τως Τένεσθαι. 11 μήτι ᾗ πηγή ἐκ τῆς αὐτῆς ὁπῆς βρύει τὸ Ἰλυκὺ 1"! 
καὶ τὸ πικρό»; ἵὰμ μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἑλαίας ποιῆσαι {2 
ῇ ἄμπελος σύκα; οὔτε ἀλυκὸν Ἰλυκὺ παιῆσαι ὕδωρ. 

Τϊΐς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῇς καλής 19 
ἀνασεροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραύτητι σοφίας. 14 ϱἡ δὲ ζῆλον 14 
πικρὸν ἅ ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἕν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε 

ανα, καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 1δρὺκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία 16 
ἄνωθε» πατερχοµένη, ἀλλ ὀπίγειος, ψυχική, δαιμοριώδης. 16 ὅπου 16 
1ὰρ ζηλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἁκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 
17 δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ὄπειτα δἐρηνική, 11 
ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἑλέους καὶ καρπών ἀγαθῶ», ἀδιάκρι- 
τος, ἀφυπόκριτος. 18 καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἓν εἰρήνῃ σπείρεται 18 
τοῖς ποιοῦσιν δἱρήνη». 

ΙΥ. 

Εαρϊοηάς γ8ης Η)ίάο. Δάνογειρ ουἰγθοαῖοποπῃ εἰ βάποϊαπη ο. 

. 1όθεν πόλεμοι καὶ πὀθεν µάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθον, ἐκ 1 
τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν σερατευοµένων ὃν τοῖς μέλεσι» ὑμῶν; 

παν :3 ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετα᾽ φονεύετε καὶ ἑηλοῦτε, καὶ οὐ δύ- 2 
φασθε ἐπιτυχεῖν µάχεσθε καὶ πολεμεῖτα. οὐκ ὄχετε διὰ τὸ μὴ 

ΠΠ. 1. ληφόμεθα 3, εἰ δέ: ἰδού ... ευ πρός ... αὐτοὺς ἡμῖν 
4. σκληρῶν ἀνέμων 6. οὕτω... ἡλίκον: ὀλίγον ϐ, οὕτως ἡ γΛῶσσα κο- 
έσταται 8. -«ἁκατάσχετον . κύριον; θεόν 10. οὕτω 19. οὔτε ἅλυ- 
κὸν γλυκύ; οὕτως οὐδεμία πηγὴ ἀλυκὸν καὶ γλυκύ 117. καὶ ἀνυπόκριτος 
18. τῆς δικαιοσύνης 

ΙΥ. 1. οπι πόθεν βθοιπάαπι 2. πολεμεῖτε, οὖκ ἔχετε δὲ 
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2 ία», κατὰ πρόγνῶσι Θεοῦ πατρός, ἓν ἁγιασμῷ πνεύματος, 

εἶς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος ᾿]ησοῦ «Χριστοῦ. χάρις ὑμῖν 
καὶ αἰρήνη πληθυνθεή. 

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Ἄρι- ερ 
«στοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἶρ ἐλπίδα 

/ ζῶσαν δὲ ἀναστάσεως ᾿]ησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 3 εἶς κληροφο- 

µίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντο», τετηρυµένην ἐν οὐ- 
ὅ ρανοῖρ εἰς ὑμᾶς ὃ τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουµένους διὰ 

πίστεως εἰς; σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτφ. 
6 6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις 
7 πειρασμοῖ, Ί ἵνα τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερο» 

χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένον διὰ πυρὸς δὲ δοκιµαζοµένου εὑρεθῇ εἰς 

αῦ φι 

χα 1, 3.4. 

ὄπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, - 
8 8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰ ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ 
9 ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασµένῃ, ὮὉ κοµιζόµενοι 
10 τὸ τέλος τῆς πίστεως σωτηρίαν ψυχῶν. 10 περὶ ἦς σωτηρίας ἐξα- 

ζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἶς ὑμᾶς χάριτος 
41 προφητεύσανσες, {1 ἐρευνῶντες οὖν είνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου 

τὸ ἂν αὐτοῖς πγεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόµενο» τὰ εἰς Χριστὸν 
12 παθήµατα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας, Λ2οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι 

οὐχ ἑαντοῖς ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀρηγγέλη ὑμῖν διὰ 
τῶν εὐαγγελισαμένων' ὑμᾶς πνεύµατι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐ- 
ρανοῦ, εἰ ἆ ἐπιθυμοῖσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 

18 4ιὸ ἀναζωσάμοανοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, ήφον- 
τερ, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φδθομµένη» ὑμῖν χάριν ἐν ἄποκα- 

14 λύψει ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 34 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μῆ συσχηματιζόμε- 
1ὅ9οι ταῖς πρὀτέρον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ 

τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ὃν πάσῃ ἀνασεροφῇ 
16 γενήθητε. .. 16 διότι γέγραπται άγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος. 
17 17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίορτα ο 

κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβφ τὸν τῆς παροικία. ὑμῶν χρόνον 
16 ἆ ἀνασεράφητε, 18 δἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίφ ἢἤ χρυσίῳ, 

ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδύότου, 
19 19 ἀλλὰ τιµίφ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἁμώμου καὶ ἀσπίλον Χριστοῦ, 
20 30 προεγ»ὠσµένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμον, φανερωθέντος δὲ 
24 ἐπ ἑἐσχάτου τῶν χρόνων δὲ ὑμᾶς 3ἱ τοὺς δι αὐτοῦ πιστοὺς εἰ 

Θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, 
ὥστοα τὴ» πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν. 

2» ᾽ Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἠγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς 

1. 9. 9 (ποη ς) ὑμᾶς 4. ἡμᾶς ϐ. εἰ δέον ἐστὶ 1. πολὺ ς τεμιώτερο». «9 
τιμῆν καὲ δόξαν 8. ἑδόντες: εἰδότες Φ. πίστεως ὑμῶν ΛΑ. ἐν πνεύµατε 

16. ἔσεσθε; γένεσθε ... ἅγιός εἰμι 3Ί. ἀπροσωπολήπτως 20. ἐπὶ 
ἐσχάτων 24. πιστούς: πιστεύοντας 22, τῆς ἀληθείας διὰ πνεύματος 

Βο 14, 4, 

εντ 

ών «9. 

» 
να 



| ΡΕΤ.1, 99. - 9, 17. οῦ 3 

φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτο», ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἑκ- 
τενῶς, 35 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐν σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρ- 29 
του, διὰ λόγου ζώντος .θεοῦ καὶ μένοντον. 24 διότι πᾶσα σὰρξ 4 

Ἐν 4ο, ὡς χόρτου, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄρθος χόρτου" ἐξηράνδη ὁ ὁ 
τα1, 199. χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν ᾿ 2ὸ τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου 2ὔ 

μένει οἷς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν 
εἰς ὑμᾶς. 

Π. 
1,αρίᾶθα υγ]. («6ης Ὠοὶ θ8Ποΐι, ἱία ΡΏΓ8 ρθΏΜΙαπη 08118668. ΕΡ86Π: 

ἀυπα Ργ8θΘρΟΦΙ8ἱ8. ῬαΜοθπάσπι αἆ οκοπιρ]υτα ΟἨτ]θα. 

Ἱω1α.  «Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑπο- 
4 

κρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 3 ὡς ἀρτιγέννητα 3 
[ 4 4 3 ιά 3 , σ 3 3 ” α 

βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ὕα ἐν αὐτῷ αὐξῃ- 
«Ρ, 94 ” 3 , Ε) 4” εν , 9 λ « , 
Φε, θῆτο εἰ σωτηρίαν, 3 ειπερ ἐγευσασθα Ότι χρηστο ὁ κύριος. 

4 πρὸς ὃν προσερχόµενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀπο- 
Ερι1,10, δεδοκιµασµένο» παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, ὅ καὶ αὐτοὶ ὥς ὅ 

/ ” » - 

πο 14 1. λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθδε, οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον, 
ἀνενέγκαι πνευματικὰρ θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ ᾿]ησοῦ 

ρα. :“Ἀριστοῦ, 6 διότι περιδχει ἓν 1θαφῇ δοὺ τίθηµι ἓν Σιὼν λίθον ϐ 
ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον . καὶ ὁ πιστεύωῶν ἐπ) αὐτῷ οὐ μὴ 
καταισχυνθῇ. Ἰν ὑμῖν οὖν ᾗ τιμὴ τοῖς πιστεύουσι»' ἀπειθοῦσιν δέ, Ί 
Θον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγεγγθη εἰς κε- . λι πεδ μασ δ μοῦντες, γ 

ι - 40. 
εοθ μ. φαλῆν γωνίας καὶ λίθος προσκόµµατος καὶ πέτρα σκανδάλου, 

δοἳ προσκόπτονσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἷς ὃ καὶ ἐτέθησαν. 8 
σαι, ὃ ὑμεῖς δὲ Ἰένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἑ ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιο», λαὸς 9 

209. εἰς περιποίῃσιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους 
ὸ ὑμᾶς καλέσαντος εἰ τὸ θαυμαστὸ» αὐτοῦ φῶς' 19 οἵ ποτε οὐ 10 

ποθ,165. λαός, νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὖκ ἠλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 
"4γαπητοί, παρακαλώ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήµους, ἀπέ- 11 

χεσθε τῶν σαρκικών ἐπιθυμιῶν, αἴτινες στρατεύονται κατὰ τῆς 
12 4 » 4 « ϱὁ 3 » , 

μονο. ψυχῆς, τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, 10 
α,1. ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσι» ὑμῶν ὥς κακοποιῶν, ἐκ τών καλών ἔργων 
3... ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 

ε , Ύ , 2 [ , 4 4 4 3 
Βο 13,159. Σποτάγητε οὖν πασῃ ἀνθρωπινῃ κτίσει διὰ τὸν κυριο», εἴτε 19 

βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι, 14 εἴτε ἠγεμόσιν ὡς δὲ αὐτοῦ πεµποµέ- 14 
νοις εἶς ἐκδίκησιν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν 15 ὅτι 1ὅ 
οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν 

” ε) / 32 , ε.α. , ο 16 ε 3 [ Δ 4 ς τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν ὥς ἔλευθεροι, καὶ μῇ ὡς 106 
6. 5, 12. ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας την ἐλενθερία» ἆλλ ὡς θεοῦ 

δοῦλοι. 17 πάντας τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν 11 

Αν («9 

ρε ν19, 

22. καθαρᾶς καρδίας 99. µένοντος εἰς τὸν αἰῶνα 24. αυτῆς: ἀνθῥόπου 
ΠἩ. 2. οἵι εἰς σωτηρίαν ᾖδ. τῷ Θιῷ ϐ. διότι: διὸ κα ... ἐν τῇ 

γραφῇ 11. ἀπέχισθαι 19. ἐποπτεύσαντες 14. ἐκδίκησιν μέν 10. δοῦ- 
λοι Θεοῦ 
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18φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτα. 18 Οἱ οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν τρις, .. 
παντὶ φόβφ τοῖς δεσπόταις, οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖρ καὶ ἐπιεικέσιν 

19 ἀλλὰ καὶ τοῖς σπολιοῖο {9 τοῦτο γὰν χάριο εἰ διὰ συνείδησιν 
20 θεοῦ ὑποφέρει εις λύπαςρ πάσχων ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ. κλέος εἰ 

ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ εἰ ἆγαθο- 
ποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπαμονεῖεε τοῦτο }ὰρ χάρις παρὰ θεᾷ. 

21 2ἱ Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶ», 
ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἔχνεσι» να. 

20 αὐτοῦ, 220 ος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὐρέθῃ δύλος ος σῷ 1ο 18, 18. 
93 στόματι αὐτοῦ, 25 ὃς λοιδορούμερος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων .Εο 58,9. 
24 οὐκ ἠπείλαι, παρεδίδου δὲ τῷ αρύροντι δικαίως, 24 ὃ ον τὰς ἅμαρ- "5. 55, 

τία ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλο», 1, ο. 
ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνη ζήσωμεν, οὗ τῷ 

2ὔ μώλωπι αὐτοῦ ᾖάθητε. 35 ήτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ 
ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ σὺν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμώ». 3 

11]. 

Αά πχοσθβ 6ἶὖ ΠΙΑΣΊΙΟΒ. Οοπιπιρηάαπέσ οασ](ας, ἐεπιρογαπέίι, Ρβ6ἱθπ/ίς. 
Οεῖδα ρᾳεεῖο δί ἆθβεεπβας αἆ ἴπίθγοθ. Ὑίε Ὀαρίαιῖ. 

1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσῳ», αδάτι 

ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγφῳ, διὰ τῆς τῶν Τυραικῶν ἆνα- 
2 στροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 32 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν 
ὃ φόβφ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. ὃ ὧν ἔστω οὐχ ὃ ἔξωθεν ἐμπλο- ιτιαο.. 

κῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ᾖ ἐνδύσεωρ ἱματίων κόσμός, 
ἑ 4 ἆλλ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδία, ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτφ τοῦ 

πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολν- ερι»,ιε. 
ὅ τελέο. ὃ οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς 
ὁ θεὺ» ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἀδίοις ἀνδράσῳ, 6 ὡς 

Σάῤῥα ὑπήκουσεν τῷ “4βραάμ, κύριο» αὐτὸν καλοῦσα, ᾗς ἐγενή- "93 15, 
θήτε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησι». 

Ί 7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίωο, συνοικοῦντες κατὰ γΣὥσιν ὡς ἀσθενεστέρφ Σε.» ον 

σκεύει τῷ Ἰνραικείφ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συγκληρονόµοις 
χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἑκκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 

8 Τὸ δὲ τέλος πάντες, ὀμόφρονες, συμπαθεῖρ, φιλάδελφοι, 
9 εὔσπλαγχνοι, ταπειόφρονες, Ὁμῆ ἀποδιδόντεο κακὸν ἀντὶ κά- Λοῖ, 11. 

κοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι 
10 εἰἶς τοῦτο ἐκλήθητο ἅ ἵνα εὐλογία» κληρονοµήσητα., 10 ὁ Τὰρ θέλω» ὅ 

ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν Ἰλώσσαν εν 
11 ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 14 ἐκκλινάτω δὲ π.δ!» 

20. οπι γάρ βθουπάαπι 21. ἡμῶν ὑμῖν: σε ὑμῶν ὑμῖν, ς ἡμῶν ἡμῖν 2ὔ. 
πλανώμενα 

ΠΠ. 1. κερδηθήσωνται ὔ. εἷςι ἐπὶ... τὸν Θεόν ἹΤ.τιμ. ὧς καὶ 
συγκληρονόµοι δ. ταπεινόφρονες: φιλόφρονες 9. εἰδότες ὅτι 10. γλῶσ- 

σαν αὑτοῦ ... χείλη αὑτοῦ 
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ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω 
αὐτή», 13 ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ οαἷς 13 
δέῇσιν αὐτῶ», πρόσωπο» δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦνταρ κακά. 

Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; 13 
Ἂν νι. 14 ἀλλ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνη», µακάριοι, τὸν δὲ φόβον 14 
"Ἔνν, αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχδῆτε, 16 κύριο» δὲ τὸν Χριστὸν 15 11 6. 

ἁγιάσατα ἓν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἔτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν 
παντὶ σῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, ἀλλὰ 
μετὰ πραῦτητος καὶ φόβον, 16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν», ὕα ἐν 16 

Σ,18 ᾧ καταλαλείσθε καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ὠγα- 
330. θὴν ἐν Χριστφ ἀναστροφή». 17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ 17 
33. θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦνταρ. 19 ὅει καὶ 18 

ο Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ὅὄπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίιων, ἵνα 
ατι ια. ἡμᾶρ προσαγάγή τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρχὶ ζωοποιηθεὶο δὲ 
ερ... πνεύματι, 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πούµασιν πορευθεὶς ἑκή- 19 

ϱυξε», 30 ἀπειθήσασιίν ποτε ὅτε ἀπεξοδέχετο ᾗ τοῦ θεοῦ μακρο- 20 
το. θυμία ἐν ἡμέραις Λώε κατασκευαξομένηο κιβωτοῦ, δές ἦν ὀλέγοι, 

«6ωτιι.. τοῦ ἔστιν ὀκτὼ Ψψυχαί, διοσώθησαν δὲ ὕδατος. 3 ὃ καὶ ὑμᾶς 2ἱ 

ἀντίυπον νῦν σώζει βάπτισμα, οὗ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ 
συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δὲ ἀναστάσεως 1]ησοῦ 

Πρι Χριστοῦ, 322ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, πορευθεὶρ ερ οὐρανὸν 23 
ὑποταγέρτων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάµεω». 

ΙΥ. 
Ὀ6ο ποὺα να ἀϊρθηάς οὐ ἐπαἰτίραθ, (δθιἀθηάνηι οδἱθιιἰίαίμτα Ρσο- 

, Ῥαμοηθ. 

3, 3]. 1]. Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμαῖρ τὴν αὐτὴν ὄνροιαν 4 
Νοθ, 6». ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν ἐν σαρχὶ πέπανται ἁμαρτίας, 3 εἷς τὸ 2 

µηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήµατι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον 
ἐν σαρκὶ βιώσαι χρόνο». ὃ ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὠς χρόνος ὃ 
κὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαε, πεπορευµέρους ἐν ἀσελ- 
γδίαις, ἐπιθυμίαις, οὐνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀθεμίτοις 
δἰδωλολατρείαις, ἐν ᾧ ξενίζονται, μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν 4 
αὐτὴν τῇς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες, ὃ οἳ ἀποδώσουσιν ὃ 
λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. Ὁ αἱ; τοῦτο ϐ 

319. γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἕνα πριθῶσιν μὲν κατὰ ἀνθρώπους 
σαρκί, ζῶσιν δὲ κατὰ θεὸν πνεύµατι. 

ΐ.”, 5. Πάντων» δὲ σὸ τέλος ᾖγγικεν. σωφρονήσαεθ οὖν καὶ νήψατε Ἰ 

41. ΟΠι δέ...ς (ποῦ ϱ9) ος] ἀγαθόν, ζητησάτω 12. οἱ ὀφθαλμοὶ 15. 
τὸν Χριστόν: τὸν Θεόν 16. οπι ἀλλά 16. ἓν ᾧ καταλαλῶσιν ὑμῶν ὡς 
πακοποιῶν 11. Θέλει 18. τῷ πνεύματι 390. ἅπαξ ἐξεδέχετο ... ὀλίγαυ 

21. ὃς «9 (ποῦ ς) ᾧ ... ἡμᾶς 
. 1. παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν ὃ. ἀρκετὸς γὰρ ἡμῖν ... χρόνος τοῦ 

βίου ... βούλημα: θέλημα ... κατειργάσθαις κατεργάσασθαι 
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1αδ, 20 ϐ εἰς προσευχάς, Βπρὸ πάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτορῇ αμα 
9 ἔχοντες, ὅτι ἆγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, Ὁ φιλόξενοι ες αον 15.) 
10 ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ, 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς Ρμίαὲ. 

ἑαυτοὺς αὐτὸ διακοροῦντες ὡς καλοὶ Ὀἰκορόμοι ποικίλη χάριτος Χο 14, 6. 
41 θεοῦ. 114 τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ, εἴ τι διακονεῖ, ὧς ἐξ 

ἰσχύος ᾗς χορηγεῖ ὁ Θεός, ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάξηται ὁ θεὺς διὰ οοῖ 5, ιτ. 
᾿ησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος αἷς τοὺς αἰῶνας ς, τι. 
τῶν αἰώνων ' ἁμή». 

12 “4γαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 
13 ὑμῖν γινοµέρῃ, ὥς ξένου ὑμῖν συµβαίνοντος, 15 ἀλλὰ καθὸ κοινω- 

φεῖτα τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήµασιν χαΐρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀπο- ποια 
14 καλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμοροι. 14 εἰ ὀνειδίζεσθε δς 

ἐν ὀρόματι Χριστοῦ, µακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ 
15 πνεῦμα ἐφ ὑμᾶς ἀναπαύσται. δ μὴ γάρ τι ὑμῶν πασχέτω ὧς α, το. 
16 φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριοθπίσκοπος ᾽ 16 εἰ δὲ 

ὡς Χριστιανός, μῆ αἰσχυέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ 
17 ὀνόματι τούτφ. 37 ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ 

οἴκου τοῦ Θεοῦ αἱ δὲ πρὠτον ἀφ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπει- 
18 θούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίφ; 8 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζε- το 
Ίθται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ οἱ 

πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ὦς πιστῷ κτίστῇ παρα- 311. 
τιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιίαις. 

γ. 

Εχθρῦγίθγοσατ οΘ{ΘΓΟΣΊΠΙΦάΙΘ ο{(Ποῖα. ΠὨ]αῦοίο σθδϊἰδιοπάατ. Ὑοῖα 
οἳ βα]υίαοποφ. 

1 Ηρεσβυτέρονο τοὺς ἕν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος 
καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθηµάτω», ὁ καὶ τῆς μελλούσης 

ὰ ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοιρωνός Ἀποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίµνιον Α..39, 
τοῦ Θεοῦ, μὴ ἀναγκαστώς ἆλλ ἐκουσίως, μῇ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ 

3 προθύµως, ὃ µηδ ὡς κατακυριεύορτες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι 
α. γὐόμενοι τοῦ ποιμνίου Ακαὶ φανερωθέντορ τοῦ ἀρχιποίμενος 

κομιεῖσθα τὸν ἁμαράντινο» τῆς δόξης στέφανο». 
ὄ Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δὲ ἀλλή- Ερὶι 5, 11. 

λοις τὴν ταπεινοφροσύνην. ἐγκομβώσασθε, ὅτι ὁ θεὺς ὑπερηφάνοις 9, Ὁ Ἔτον 

6 ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι» χάρις. 6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ 3"... 
ἤ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἕνα ὑμάς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, Ἰπᾶσαν 

τὴν μέριμνα» ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ µέλαι περὶ 
ὑμῶ». 

ϱΡ. 55, 
31. 

7. τὰς προσευχάς 8. «9 (πον ς) ἤ ἀγάπη 09 καλύψεν ο. ογγυσμῶν 
40. καθό; σ8 (πο 9) καθώς 14. θάά | ἵῃ 8Π0θ κατὰ μὲν αὐτοὺς β]ασφη- 
μεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάξεται 16. ὀνόματι: μέρει 19. αὐτῶν: ἑαυτῶν 

ο με ἐν ἀγαθοποιᾳ. 
Ὕ. 2. ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ... μή» μηδέ δ. ἀλλήλοις 

ἠποτασσόμενοι 



” 
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Νήψατε, γρηγορήσατε. ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὥς λέων 8 
σ6,1. ὠρνόμενος περιπατεῖ ζητώῶρ τύα καταπίῃ' ὃ ᾧ ἀντίστητα στερεοὶ 9 

τῇ πίστει, εἰδύτες τὰ αὐτὰ τῶν παθηµάτων τῇ ἐν κόσμφ ὑμῶν 
ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ δὲ δεὸς πάσης χάριτος ὁ καλέσας 10 
ὑμᾶς εἰρ τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξα» ἐν Χρισιῷ Ἰησοῦ, ὀλέγον 
παθόντας αὐτὺς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, Φθεμελιώσει. 
11 αὐτῷ τὸ κράτος εἶς τοὺς αἰῶνας, ἀμή». 11 

4ιὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζοµαι, δὲ 12 
ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶρ καὶ ἐπιμαρτυρών ταύτην εἶναι ἀληθῆ 

, - - 3 ά ε ι 13 3 , ε - ς 

χάριν τοῦ Φεοῦ, εἰς η» ἑστήκατα. ἀσπάζοται υμᾶρ ἡ ἐν Βαβυ- 19 

Ἀνου 1. λῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱόρ µου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους 14 
”.. ἐν φιλήµατι ἀγάπης. 

Είρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστφ. 

.. 18, 

: 1. 

ΠΕΤΡΟΥ Ε. 
1. 

Απροπᾶα νυἰτυας ἰυάία. Ῥοΐτας Ὀγθυί πιοτ]ζατας, (9808 (χβηδβρι- 
ταοηίθ. Ὑετὂυπι ρτορ]ιθίίουτη. 

άο:15.14, Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπύστολος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τοῖς. 1 
οι ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἓν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ 
πες ». σωτῆρος Ἰησοῦ ριστοῦ. Ἄχάρις ὑμῶν καὶ εἰρήνη πληθυνθεί ἐν 2 

αι, ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ ᾿]ησοῦ τοῦ κυρίον ἡμῶ». 
ὧοςρ πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάµεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴῇν 3 

καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος 
ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξη καὶ ἀρετῇ, 4 δι ὧν τὰ σίµια καὶ μέγιστα ἡμῖν 4 
ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων ήβνησθε θείας κοινῶνοὶ 
φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσµῳφ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς, ὃ καὶ ὅ 
αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδἠν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν 
τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετή»ν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνώσιν, ϐ ἐν δὲ ϐ 
τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτεια», ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονή», ἐν 
δὲ τῇ ὑπομονῇ τῆν εὐσέβεια», Ἰ ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελ- Ἱ 
φία», ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπη». ὃ ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρ- ὃ 
χοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν 
εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ ἐπίγρωσιν' ὃ ᾧ γὰρ μὴ 9 
πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν µυωπάζω», λήθη» λαβὼν τοῦ κα- 

Φαρισμοῦ τῶν πάᾶλαι αὐτοῦ ἁμαρτημάτων. 39 διὸ μᾶλλον, ἀδελ- 10 
φοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι" 
ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. Σξ οὕτως γὰρ πλουνσίως 14 

δ. ὅτι ὁ ἀντίδικος 10. ἡμᾶς ... καταρτἰσαι ὑμᾶς, στηρίξαι, σθενώσαι, 
Θεμελιώσαι 11. ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος... αἰῶνας τῶν αἰώνων 14. ἐν Ἆρι- 

στῷ Ἰησοῦ: αμήν 
1]. ὃ. ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς 4. τα μέγιστα ἡμῖν καὶ τίμια 9. 

ἁμαρτιῶν 44. οὕτα στ, ν.. ας ." 
Νοτ. Τορι. ϱἆ. τί, ... κ... “ «17. 
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ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ᾗ εἴσοδος οὖς εὖν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ 
κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

43 ἄιὸ µελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκει» περὶ τούτω», καΐπερ 1πὰ 5. 
45 εἰδόταρ καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 15 δίκαιον δὲ 

ἡγοῦμαι, ἐφ ὅσον εμὶ ἓν τούτῳ τῷ σκηνώματι, ᾿ διδγείρειν ὑμάρ ἓν Σα. 
14 ὑπομνήσοαι, 13 εἰδὼς ὅτι ταχιή ἐστυ ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηφώματός 

µου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ᾿]ησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν µοι. 
«46 Ιδσπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχευ ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον 
160 τὴν τούτων μνήμη» ποιεῖσθαι. 19οὐ γὰρ σεσοφισµένοι μύθοις 

ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμε» ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσία», ἀλλ ἐπόπται γδνηθέντες τῆς 

11 ἐκείνου µεγαλειότητος. 317 λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν 
καὶ δόξαν φωνῇς ἐνεχθείσηο αὐτῷ τοιᾶσδα ὑπὸ τῆς μεγαλοπρὲ- 
ποῦς δόξης Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητόο, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδό- πε, 

18κησα. Ίδκαί ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ κι α.. 
19 ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ, 19 καὶ ἔχομερ 

βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτ προσέχοντες 
ὡς λύχνφ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ 

20 φωσφόρος ἀνατείλῃ ἓν ταῖς καρδίαι ὑμῶν, 30 τοῦτο πρῶτον 
γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ 

21 Ἰίνεται, 31 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, 
ἀλλ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ὤν- 
6ρωποι. 

ΠΠ. 

Ελ]οὶ ἆοσξοχθα γοπίατ]. Ἐκθπιρ]θ ροθη8θ ᾳπθθ πιρηθί θΗχθηΏ8ΐΟ8 90- 
ἀιςίοςσθβ. 

φ ή 32 ο ϱ. 2 ” 

] Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαφ, ὧς καὶ ἐν ὑμῖν κι α:, α. 
ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἴἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἅπω- 
λείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπά- 

2 Ίοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, 2χκαὶ πολλοί ἐξακολουθήσουσιν 1αᾶ «. 
αὐτῶ» ταῖς ἀσδλγείαις, δὲ οὓς ᾖ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημη: 

3 θήσεται, δκαὶ ὃν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, 
οἷς τὸ κρίμα ὄκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ᾗ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστά- 

4 δει. 3 Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλω» ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ 
σειραῖρ ζόφου ταρταρώσας παρέδωκο» εἰς κρίσιν τηρουµένους, ὃ.ας. 

6 ὃ καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιο- μοι αα. 
σύνης κήρυκα ἐφύλαξον, κατακλυσμὸ» κόσμφ ἀσεβών ἐπάξας, "6α Τ. 

6 καὶ πόλεις Σοδόµων καὶ Γομόῤῥας εεφρώσαρ καταστροφῇ κατέ- ῥαατ. 
Ἰ κρινε», ὑπόδδιγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, 7καὶ δίκαιον 4ὦτ 

καταπορούμενον ὑπὸ τῆς εῶρ ὠθέσμων ἓν ἀσελγαίᾳ ἀναστροφῆς 

12. μελλήσω: οὐκ ἀμελήσω ... ὑμᾶς ἀεὶ 21. ποτε προφητεία ... ἀπὸ 
Φεοὺς οἱ ἅγιου Θεοῦ 

Π.. 2, ἀσελγείοιςὰ ἀπωλείαις 4. τετηρηµένους δ. ἀλξ 
.. »” 

19. 
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ἠὐῥόσατο: Ββλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὖ- 8 
τοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν. 
9 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πδιρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδέκους δὲ εἰς ἡμέ. 9 

}αά 5. ϱᾶ9 κρίσεως κολαζομένονρ τηρεῦ, 9 μάλιστα δὲ τοὺς πίσω 10 
σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορενοµένους καὶ κυριόπητος κατα- 
φρονοῦρτας. τεολμηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὗ τρέµονσιν βλασφη: 

σαά 9. μοῦντερ, 116 ὅπου ἄγ]αλοι ὑσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονος ὅντες οὐ 14 
δυὰ 1ο, φέρουσι κατ αὐτῶν βλάσφηµο» κρίσιν᾿ 12 οὗτοι δέ , ὡς ἄλογα 43 

ζῶα γεγενρηµένα φυσικὰ εἰ; ἅλωσιν καὶ «φθορά», ἓν οἷς ἀγνοοῦσιν 
βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται 15 κομιού- 19 

1αὰ 13, µεγοι μισθὸν ἀδικίαρ, ἡδονὴν ἠγούμενοι τὴν ἓν ἡμέρᾳ ερυφή», 
σπίλοι καὶ μῶμοι ἐνερυφῶντες ἓν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνενωχού- 
µενοι ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς ἔχοντερ μεστοὺς µοιχαλίδοφ καὶ ἆκα- 14, 
ταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν 
γεγυμνασμένη» πλεονεξίας ὄχοντες, κατάραρ τέκνα, 16 καταλιπόν- 15 
τες εὐθεῖαν ὁδὺς ἐπλανήθησα», ἐξακολουθήσαντεο τῇ ὁδῷ τοῦ 

Να Ώαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὺν ἀδικίας ἠγάπησον, 16 ὄλεγξιν δὲ 16᾽ 

ἔσχεν ἰδίας παρανοµίας' ὑποξζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπον φωνῇ 
φθεγξάµενον ἐκώλυσεν τῇν τοῦ προφήτου παραφρονία». 17 οὗτοί 17 

σαὰ 13. εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμέχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαννόμεναι, οἷς 
:αἀ16. ὁ ζόφος τοῦ σκύτους τετήρηται. 19 ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος 18 

φθεγγόµενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείας τοὺς 
ὀλιγως ἀποφεύχοντας, τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομέρους, 19 ἔλεν- 19 
θερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθο- 
ρᾶς' ᾧ γάρ τις ὕττηται, τούσφ καὶ δεδούλωται. 39 εὖ Ίὰρ ἀπο- 29 

.5 φυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου καὶ 
σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττώνται, 

με 1,15. γέγο»ο» αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 2ἱ κρεῖντον 7ὰρ 21 
σρνου 16, ἦν αὔὐτοῖς μὴ ἐπογρωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ᾗ ἐπιγνοῦσι» 

ἐπισερέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἀρτολῆς. 32 συμ. 22 
βέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιµίας Κύων ἔπιστρέψας ἐπὶ 
τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὑς λονσαµένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου. 

ΠΠ. 

Ιποσπάίαπῃ παπά! οἱ ἱηβίκυταίίο; τοάϊῖέας Ολτὶκα θυδΙαβ. ΝΜονὶ οεΙΙ. 
ο Ῥαυ]1 ορἱβ[ο]]β. 

1, 19. Ταύτην {δη, ἀγαπητοί, δεντέρα» ὑμῶν γράφω ἐπιστολήν, ἐν 1 
}αὰ 11. αἷς διαγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῇ διάνοια», Ἅ μνησθή- 2 

ναι τῶν προειρηµέρωμ ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητών καὶ 

11. παρὰ κυρἰῳ βλάσφηµον δ. 6 (ποΏ ς9) φυσικὰ γεγενηµένα (ες ς, 
6 γεγενν.) ... καὶ φθαρήσονται; καταφθαρήσονται 14. πλεονεξίαις 

15. τὴν εὐθεῖαν 7. καὶ ὁμίχλαις φεφέλαι ... εἲς αἰῶνα τετήρηται 1δ. 
ς (56 Ῥτβθπι ἐν) ἀσελγείαις ... ὀλίγως: ὄντως... ἀποφυγόντας 322. συµ- 
βέβηκε δὲ... κύλισμα , 

173 
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3 τῆς τῶν ἀποστύλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος, Ἀτοῦτο τι. 2ο. 
πρώτο» Τινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ο 
ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας πορευό- | 

4 µονοι 4 καὶ λέγοντες Ποῦ ἔστιν ᾗ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐ- | 
τοῦ; ἀφ ἡς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησα», πάντα οὕτως διαμένει 

ὅ ἀπ ἀρχῆς κτίσεως. ὃ λανθάνει γὰρ αὐτοὺς εοῦτο θέλοντας ὅτι 
'. οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῇ ἐξ ὕδατος καὶ δί ὕδατος συνεστῶσα 
ὁ τῷ τοῦ θεοῦ λόγφ, δι ὧν ὁ τότα κόσμος ὕδατι κατακλυσθεῖς «6α1, αι. 
Ἰ ἀπώλετο' Ἴ οἱ δὲ »ῦν οὐρανοὶ καὶ ᾗ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγφ τοθησαυ- 
.θισµένοι εἰσύ, πυρὶ τηρούμενοι είς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας σαὰ 15. 

8 τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων». ὃ ἓν δὲ τοῦτο μῇ λανθανέτω ὑμᾶς, ἆγα- 
πητοί, ὅτι µία ἡμέρα παρὰ πυρίφ ὧς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτῃη ὧς «ρε ο0, α. 

ὁ ἡμέρα µία. Ὁ οὐ βραδύὺνει κύριος τῆς ἐπαγ]ελίας, ' ὥς τινες βρα- 
δυτήτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ὑμᾶς, μῇ βουλόμενός τύας 

:ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι. 3 Τί 3, 4. 
10 Ἔξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλάπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοί ῥοιζη- . Τη 5, 1. 

δὸ» παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῇ 
44 καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται. 11 Τούτων οὕτως πάντων 

λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς 
12 καὶ εὐσεβείαις, 2 προσδοκώντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσία» 

τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δ ἦν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ 
49 στοιχεῖα παυσούμενα τήκεται, 19 καινοὺς δὲ οὐραροὺς καὶ γῆν ο οδιτ. 

καιτὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμε», ἐν οἷς δικαιοσύ»η κος 
κατοικεῖζ. 

“1 4ἱό ) ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι 
16 καὶ ἁμωώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνι, 15 καὶ τὴ» τοῦ κυρίου 

ἡκῶν μακροθυµίαν σωτηρίαν ἠγείσθο, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς 

ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος νατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψερλο», .. 
16 ὑμῖν, {16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τού- 

των, ἐν οἷς ἐσεὶν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι 
στερεβλοῦσιν ὧς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἐδίαν αὐτῶν 

17 ἀπώλδιαν. 31 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε 24 οο. 
ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου 

18 στηριγμοῦ, 15 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γλώσει, τοῦ κυρίου ἡμῶν :, 25. 
καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ ας ἡμέ-ιροδτι, 
θαρ αἰῶνος. 

-- 

ΠΠ. 2. ἡμῶν 3. ἐπ᾽ ἐσχάτου ε.« ΟΠ ἐν ἐμπαιγμονῇ 4. οὕτω 7. 
τῷ αὐτοῦ: ς αὐτοῦ, ςε τῷ αὐτῷ ὁ. ὁ χύριος ... εἰς ἡμᾶς 10. ἡ ἡμέρα 
ες. κλέπτης ἐν νυκτί 11. οὕτως: οὖν 15. αὑτῷ δοθεῖσαν 16. πάσαις 
ταῖς 168. αἰῶνος. μήν. 
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Ι1ΙΟΘΑΝΝΟΥ ΛΑ. 

1. 

Τοεπιοπίαπι ἆθ ΟἨπθο. Ῥευθ Ἱαχ. Ολσῖβά ββηριίς. 

., 13. Ὃ ἦν ἀπὶ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμών ἐψηλάφησα», περὶ 

ή .λ. α τοῦ λόγου τῆς ζωῇφ" 2 καὶ ᾗ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν 

καὶ μαρτυροῦμε» καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωήν τὴν αἰώνιον, 
ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἀφανερώθη. ἡμῖν ὃ ὃ ἑωράκαμεν 

καὶ ἀχηκόαμο», ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητο 

1ο 15, αι. μού ἡμῶ». καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡᾗ ἡμετέρα. μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ 

31013. μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφοµεν ὑμῦ 
ἵνα ᾗ χαρὰ ὑμῶν ᾗ πεπληρωμένῃ. 

” σ ε η 0 ο.) |] , 3 ” 4 

3, 15. Καὶ ἐστιν αυτη η α]γελία ην ἀκηκοαμεν ἀπ αυτοῦ και 
3 ε σ ε η] ” 3 4 . , 3 3 ”- 

ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὺς φῶς ἐστῖν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ 
8 

οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ὁ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὖ- 
Ερὶ 5, ο. ζοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμε», Ψευδόµεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν 

τὴν ἀλήθειαν 1 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς ̓ αὐτός ἐστιν 
2 ” ο , 4 ) 3 , . Δ 4 5 ” 
ἐν τῷ φωτί, κουῶνίαν ἔχομεν µετ. ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ 

Πο, 1. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίδι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. ὃ ἐὰν 
ο 4 

εἴπωμε» ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανώμεν καὶ ᾗ ἁλή- 
θεια ἐν ἡμῖν οὐκ ἔστιν. Ὁ ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶ», 

α, ὧ « . 

1115,3.. πιστύς ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθα- 
3] , ε »” 49 ια τὃ , 10 ὁν ” ο . ε 10 

» 1. ϱρισῃ ημας ἀπο πασης αδικίας. έαρ ειπωµεν οτι ουχ ἡμαρτη- 
Φο 56, 38. , ω 3 4 4 ε , 2 ” 3 Ν 

καμέρ, ψένστην ποιουµε» αντο» σαι ο λόγος αυτου ουχ ἐστι 

ἓν ἡμῦ. 

ΠΠ. 

ΟΕσίδίαβ οχρἰᾳίος οὐ ρβΐτοπαθ ποβίογ. Οαπίαΐθ πιαίαθο πηαπάβίαπι. 
ΑΠΙΟΣ πιππά1. Απιζομσιει,. Μοηἁφοῖ 6υπαπ]8 οὗ γοπίαζῖβ απο(ῖο. 

| Τεχνία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν 
το 14, 1ε. τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, ᾿]ησοῦν Χρι- 
να, στὸν δίκαιον, 2 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν 

ἡμῶ», οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ πθρὶ ὅλου τοῦ 
κόσμον. ὃ Καὶ ἐν τούτφ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 

το 15,19. τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμε». 4 ῥ λέγων Ἔγνωκα αὐτὸν καὶ τὰς 
9, 20, ἐρτολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια 

1ο 13, 35. οὐκ ἔστιν' ὃ ὃς ὃ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγο», ἀληθῶς ἐν τούτῳ 

19, 2ἱ α. ᾗ ἆ γάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γιώσκομεν ὅτι ἐν αντῷ 

1ο13,15. ἐσμέν. ϐ ὁ λέγων ἐν αὐτῷ µένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνορ περιεπά- 
τῇσεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν. 

1. 4. ὑμῶν: ς (ΠΟΠ ςε) ἡμῶν ὅ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία Ἱ. {ησοῦ 
Χριστοῦ 8. οὖκ ἔστιν ἐν ἡμῖν 



. 

2ο0ὔ5 1 40Η. 9, 7. --- 27. 

7 4γαπητοί, οὓκ ἐντολῆν κανὴν γράφω ὑμῦ, ἀλλ ἐντολῆν ὃν: .ᾳ 
παλαιάν, ἦν εἴχετε ἀπ ἀρχῆς ᾗ ἐντολὴ ᾗ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος 

8 ὃν ἠκούσατο. δπαλυ ἐντολὴν. καινὴν Ἰθάφω ὑμῖ», ὁ ἐστιν ἀληθὲς 1ο 13, 34. 
ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ἡμῖν, ὅτι ᾗ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φώς τὸ 

ϱ ἀληθινὸν ἤδη φαύοει. Ὁ ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἆδελ- «, 20. 
10 φὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάρδαλον ὃν αὐτῷ οὐκ 
1 . . 14 ε αν ” 3 2 4 2 - 3 - , μα . 11 ἐστιν ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτιᾳ ἐστιν καὶ 5, τε. 
ἐν τῇ σκοτία περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ᾗ σκοτία το 13, 35. 
ἐτύφλωσε» τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

, έ , σ 3 ι έλα ε ε 9 4 η 

12 ΓΙ αφω υμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται υμῖν αἱ αµαρτίαι δια τὸ 
15 6 ὄνομα αὐτοῦ. 15 γράφω ὑμῖ, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ , ι. 

ἀρχῆς. γράφω ὑμῖν, 2εανίσκοι, ὔτι νενικήκατο τὸν πονηρόν. 5, 19. 
14 ἔγραψα ὑμῖ», παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. . 13 ἔγραψα ὑμῖν, 

πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, |, 1ο. 
ὅτι ἰσχυροί ἐστδ καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν µένει καὶ νενική- 

16 κατε τὸν πονηρό». 15 μὴ ἀγαπᾶτο τὸ» κόσμο» μηδὲ τὰ ἐν τῷ 
κόσμφ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμο», οὐκ ἔστιν ᾗ ἀγάπη τοῦ πᾶ-ες, 4 

46 τρὸς ἓν αὐτῷ, 19 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ, ᾗ ἐπιθυμία τῆς σαρ- 
ἃ 5 ε 5 , ” 9 ” 3 ς 3 ρ « , 

κος κα ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἁλαζονεία τοῦ βίου, 
11 οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. 37 καὶ ὁ 

κόσμος παράγεται καὶ ᾗ ἐπιδυμία αὐτοῦ ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέληµα 
τοῦ Θεοῦ μένει εἰ τὸν αἰῶνα. 

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστών, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντί- 3- 3.6, 3. 
χθιστος ἔρχοται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν Τερώ- ῶ)ες, τ. 

19 σκοµο» ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστώ. 19 ἐξ ἡμῶν ἐξζλθαν, ἀλλ οὖν λειχοο. 
ἦσαν ἐξ ἡμῶν. εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν», µεμενήκεισαν ἂν μεθ ἡμῶν 1οοι1μ. 

90 ἆ λ3 να ” ς 2 δὴ , « - 90 . 
φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσίν πάντες ἐξ ἡμῶν. καὶ 3, πι. 

21 ὑμεῖρ χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντα. 34 οὐκ 
εέα σ » 3 3 ϱ) ΄ 9 » οὁ ιά » 

ἔγραψα υμῖν ὅτι οὐκ οιδατε τὴν ἀλήθειαν, ἆλλ ὅτι οἴδατε αύτη», 
9 ” ” - 23 καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ὃκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 32 τίς ἐστιν ὁ 

ψεύστης δἱ μὴ ὁ ἀρλούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χρισεύρ; η μα. 

ουτόρ ἐστιν ὁ -ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος. τὸν πατέρα καὶ τὸν 3 Ρο, ι. 
23 υἱόν. 325 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ὄχει ὁ 
24 ὁμολογῶν. τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει, 3 ὑμεῖς ὃ ο ἠκούσατα ἀπὶ τα, 

ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενότω, ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ ἀρχῆς ἠκούσατα, 1... 
2ὔ καὶ ὑμεῖς ὃν τῷ υἱφ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μεν εξεα. 26 καὶ αὕτη ὁστὶν μη 
ᾗ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιο». 
Ί 1. - ζ. ς ον 8 ο λ ΄ ε 9Ἱ Δ 

202 αυτα ἔγραφα υμῖν περι τῶν πλανώντων υμᾶς. και 
» - 8 η - ΄ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὁ ἐλάβετε ἀπ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὗ χρείαν αν .ο. 

«4. 

Π. Ἰ. ἀγαπητοί: ἀδελφοί ..« ἠκούσατε ἀπ ἀρχῆς 13. ἔγραψα: 
γράφω 18. ἀλ 18. ὁ ̓ ἀντίχριστος 190. ἐξήλθον ... ἦσαν ἐξ ἡμῶν 
25. οπι ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει 24. ὑμεῖς οὖν 2]. ἐν 
ὑμῖν μένει 



4 40Η. 2, 28. --- ὃ, 10. 265 

ἔχειε ὕα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ ὣς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει 
ὑμᾶς περὶ πάντων», καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ 

1ο 1, 25. καθῶς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἓν αὐτῷ. 

5, 11. Καὶ νῦν, τεκνία, µένοτε ἐν αὐτῷ, ἵνα ὅταν φανερωθῇ σχῶ- 28 
µεν παῤῥησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶώμεν ἀπ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσία 99 

3, 1.9. αὐτοῦ. 39 ἐὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν 
τὴν δικαιοσύνη» ἐξ αὐτοῦ γδγέννηται. 

ΠΠ. 

Ωοὶ Β]Π ϱρο Ὀθαίῖ, βοθ]οσῖς Ρασὶ, απηαπίθε Ώαίσυπας πιππάο ΙἸητίθί. 
Άπποτ ρτοσχϊπηϊ οἱ Ὠει. Έδις πιβ]ογ οοχἀθ ποβίτο. 

’ 4 : , ε »  ε 9 σ , 
Ίδετε ποταπην ἀγαπην δέδωκερ ἡμῖν ὃ πατὴρ ἵνα τέκνα 1 

το 1τ, 35. θεοῦ κληθώμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ }ινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ 
ἔγνω αὐτόν. 

"4γαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὕπω ἐφανερώθη τί 2 
9 ὁ 27: ο 93 ” οὁ 3 ϱ 3 σ 

6ο13,4. ἐσὀμεῦα. οἱδαμερ οτι ἐαν φανερωύῇ ὀμοιοι αὐτῷ ἐσθμεθα, ει 
ὀ ή 9 » 3 , 2 ὃ 4 ον 6 ἔ, 4 ολ ὃ , 

ψοόμ α αυτον παθως ἐστι». ὃ και πᾶς 0 χω» την ἑαπίόα ταν- 3 

δ11. την ἐπ αὐτῷ ἀγνίζει ἑ ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἀγνόρ ἐστιν. 3 πᾶς ὁ ά 
ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομία» ποιεῖ, καὶ ἡ ἁμαρτία ἐστὶν 

1 νο, ᾗ ἀνομία. ὅ καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἕνα τὰς ἁμαρτίας ὅ 
ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἓν αὐτῷ οὐκ ἔστι». ὁπᾶς ὁ ἐν αὐτῷ µένων ϐ 

2 οὐχ ἁμαρτάνει" πᾶς ὁ ἁμαριάνω» οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνω- 
κεν αὐτόν. 

αν) . » 

Παιδία, µηδείς πλανάτω ὑμᾶς. ὁ ποιῶν τῇν δικαιοσυνην 
πο8,α.. δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν δὸὁ ποιῶν τὴν ἅμαρ- 8 

.-- 2 ω , » ) ο »»δ» -”. « , ε ... 
τίαν ἓκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ότι ἀπ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἀμαρίάνει. 
εἶς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ δια- 

5,18.1.βόλου. ὃ πᾶς ὁ 1δγδννημένος ἐκ τοῦ θευῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, 9 
” ” 4 

ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, 
ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τἔχνὰ 10 
τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιο- 

1ο 8, 1. σύνην οὐκ ἔστιν ἓκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐ- 
] . τοῦ. 34 ὅτι αύτη ἐστὶν ᾗ ἀγγελία ἦν ἠκούσατα ἀπ ἀρλῆς, ἵνα 1 

694,8, ἀγαπῶμεν. ἀλλήλους, 12 οὐ καθῶὼς Κάῑν ἐκ τοῦ πονηροῦ ᾗν καὶ 12 
ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι 
τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 

1915 18.. Μἠ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 14 ἡμεῖς 19 14 
Ἱο6, χι. οἴδαμεν ὅτι µδταβεβήκαμε»ν ἐκ τοῦ Θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι 

ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς' ὁ μὴ ἀγαπῶν µένει ἐν τῷ θανάτῳ. 
1,10.. 1ὅ πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτύνορ ἐστίν, καὶ 15 

μι», 315. ϱ/ὃ ὦ πο ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ πο αὶς ο/δατε ὅτι πᾶρ ἆνθρα ς οὐκ ἔχει ζωὴ φ 

-ᾱ 

7. τὸ αὐτοῦ; τὸ αὐτό 328. ἔχωμεν 
Π]. 2. οἴδαμεν δὲ ὅ. τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἹΤ. Παιδία; Τεκνία 13. 

ἀδελφοίμου 4. ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν 
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10 μένουσα». 16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ 
ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν᾽ καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν 6ο1514:. 

17 ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι. Τ7 ὃς δ ἂν ἔχι τὸν βίον τοῦ κόσμου 
καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σε 15. 
σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἓν 
αὐτῷ; 

18 Τεκνία, μὴ ἀγαπώμεν λόὀγφ μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ ἐν ἔργφ 
19 καὶ ἀληθείᾳ. 19 καὶ ἓν τούτφ γινώσκομεν ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας 
20 ἐσμέν», καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσοµεν τὰς καρδίας ἡμῶν, 39 ὃτι 

ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ᾗ καρδία, ὅτι µείζων ἐστὶν ὁ θεὺς τῆς 
καρδίας ἡμῶν καὶ }ιώσκει πάντα. 

21 “4γαπητοί, ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρ- 23. 
22 ἁπσίαν ἔχομεν πρὸς τὸν δεόν, 22 καὶ ὃ ἐὰν αξτῶμεν λαμβάνομεν ε μα 

ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμον καὶ τὰ ἀρεστὰ ἑνώ- 7ο 9, 31. 
38 πιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 35 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ἕνα 

πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ καὶ ἆγα- 
2ὲ πῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ντολήν. 34 καὶ ὁ τηρῶν τὰς 11. 

ἐντολὰς αὐτοῦ ἓν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ' καὶ ἓν τούτῳ ε, ι3. 
γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. ο χ. 33, 

ΙΥ. 

Εα]εῖ αρἰσίίας οβγοηά1. Τοἳ ΑΠΙΟΣ {η ΠΟΒ 8πιογο Γγαίτυπη Ἱπιίαηά ας. 

] “4γαπητοί, μὴ παντὶ πνεύµατι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµάζετα 
τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστίν, ὅτι πολλοὶ Ψευδοπροφήται το μα 

2 ἐξεληλύθασιν εἷς τὸν κόσμο». 2 ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πρεῦμα 
τοῦ Θεοῦ πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 

ἃ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστώ, ὃ καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ ε, ιε. 
τὸν ᾿Ιησοῦν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστιν, καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντι- α, :.. 
χρίστον, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμφ ἐστὶν ἤδη. 

{ Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστέ, τεκνία, καὶ νδνικήκατε αὐτούς, ὅτι α. ι.. 
ὅ μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ᾗ ὁ ἐν τῷ κόσμφ. ὃ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου 

εἰσώ' διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου. λαλοῦσιν καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν 
ὁ ἀκουει. ὃ ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμέν' ὁ γώσλω» τὸν θεὺν ἀκούει το. 

ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου κ, αι. 
γινώσκομεν τὸ πγεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 

ή “4γαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ : τι. 
ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκδι 

8 εὐν Θεόν. ὃ ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη κε, |. 
9 ἐστι. Ὁ ἐν τούτφ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν ε, ιο. 

υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῇ ἀπέσταλκεν ὁ Φεὸς εἰς τὺν κόσµο» ἵνα κο δα 
» 

16. 

16. θεῖναι; τιθέναι ᾖ1δ. τεχνία µου ... ΟΠ τῇ θὗ ἐν 322. πι παρ 
99. ἐντολὴν ἡμῖν 

ΙΥ. ὃ. τὸν Ιησοῦν Χριστὺν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα 

.... 



--- 
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ζήσωμεν δὺ αὐτοῦ. 19 ἐν τούτῳ ἐσεῖν ᾗ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς 10 
8! ἠγαπήσαμεν τὸν θεό», ἀλλ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέ- 
35. στδιλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 

., 10. “4γαπητοί, αἱ οὕτως ὁ θεὺς ἠγάπησε, ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφεί- 14 
115. λομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 33 9εὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται' ἐὰν 12 
55. ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὺς ἐν ἡμῖν µένδι καὶ ᾗ ἀγάπη αὐτοῦ 

τοτελειωµένη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. 19 ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ 15 
µόνομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκε» 

.. ἡμῖν. 1 Καὶ ἡμεῖς τοθεάµεθα καὶ μαρτυροῦμε» ὅτι ὁ πατὴρ 14 
Λι. ἀπέσταλκον τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 1δ0ς ἂν ὁμολογήσῃ 16 

«,1.6,1. ὅτι ᾿]ησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ µέναι καὶ 

σος, 6, αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαµεν τὴν 16 
«». ἀγάπην ἣν ἔχοι ὁ Θεὺς ἐν ἡμῖν ὁ θεὺς ἀγάπῃ ἐστώ, καὶ ὁ 

µένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ὃν αὐτῷ. 
ε.. Ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπη μεθ ἡμῶν, ἕνα παῤῥησίαν 17 
ἃ.ι. ὄχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνόρ ἐστιν καὶ 

ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κὀσμῳ τούτφ. Ἰδφόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἄγαπῃ, 18 
ἀλλ ἡᾗ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν 

6.19, ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 1 ἡμεῖς ἀγα- 19 
πῶμε», ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 30 ἑάν τις εἴπῃ ὅτι20 
ἀγαπῶ τὸν Φεύν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ µισῇ, ψεύστης ἐστί ' ὁ 
γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὺν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε», τὸν θεὺν ὃν οὐχ 
ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾶν; 24 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν 2ἱ 

ε,1.5. ἀπ αὐτοῦ ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

γ. 
Ειάφ οί οὐβθανίο Ώθιπι ἀῑΠρί. τος 49 ΟΗτ]είο ἐθείθε αἱ ππαπα βαπί. 

Εἰάποῖα ργθοβπά!. Ἐγβίθς Ρ6ςΟΒΠΒ που θά πιοτίθα. Ώθαβ τοταβ. 

ε 10, Ηᾶς ὁ πιστεύων ὅτι ᾿]ησοῦς ἐστὶν ὁ Χριστὸς ἐκ τοῦ δεοῦ 4 
γαγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν 71γεν- 
νηµένον ἐξ αὐτοῦ. 3 ἐν πούτῳ γινῶσκομεν ὅτι ἀγαπώμεν τὰ τέκνα 3 
τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπώμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶ- 

1ὐ. μεν. ὃ 4ύτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 3 
31ο 6. Ἀ ε 3 η κ 9 9 σ ω λ 

ϱο14, 15. τηρῶμεν ́  καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, 3 ὅτι πᾶν τὸ ϐ 
2ο 16, 39. γεγεννηµένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον καὶ αὕτῃ ἐστὶν ἡ 

νίκη ᾗ νικήσασα τὸν κόσμον, ᾗ πίστις ἡμῶν. ὃ τίς ἐστιν ὁ νικῶν ὅ 
6,15. τὸν κόσμον εἰ μῇ ὁ πιστεύων ὅτι ᾿]ησοῦς ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δὲ ὕδατος καὶ αἵματος, ᾿Ιησοῦς ὁ ϐ 
Χριστός  οὓκ ἐν τῷ ὕδατι µόνο», ἀλλ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ 
αἵματι καὶ τὸ πεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦ», ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν 
ἡ ἀλήθοια. ᾖ ὅτι ερεῖρ εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες, Ὀτὸ πνεῦμα καὶῖ 8 

40. ἀγαπῶμεν αὐτόν 
Υ. 2. ποιῶμεν τηρῶμεν ϐ. ου ἐν εοσΐαπα 7. μαρτυροῦντες: δάά 

ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμοι καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς 
ἓν εἰσι. ὃ Καὶ τρεῖς εἶσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γή» 
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Φ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖρ εἰς τὸ ἕν εἶσιν. ὃ εἰ τὴν µαρ- 
τυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνοµε», ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων 1ο5, 36. 
ἐστί, ὅτι αὗτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν 

40 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 10ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἔχει τὴν 
μαρτυρίαν ἓν αὐτῷ . ὁ μὴ πιστεύω» τῷ θοῷ ψεύστην πεποίηκεν 
αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν οἱ τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ 

44 θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 1 καὶ αὕτη ἐστὶν ᾗ μαρτυρία ὅτι , 25. 
ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός, καὶ αὕτη ἡᾗ ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ 

42 αὐτοῦ ἐστίν. 13ὸ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ ἔχων τὸν 15335. 
υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχαι. | 

13 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴ» ἔχετε αἰώνιον, οἱ 1930, 31. 
14 πιστεύοντες εἰς σὺ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. {ἵά καὶ αὕτη ἐστῖν 
ᾗ παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι αἰτώμοθα κατὰ τὸ δα. 

16 θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι ἀπούει ἡμῶ 
ὃ ἐὰν αἴώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἴήματα ἅ (τήκαμεν 

16 ἀπ᾿ αὐτοῦ. 16 ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα 
ἁμαρτίαν μῆ πρὸς θάνατο, αἰσήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς 
ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιω ἁμαρτία πρὸς θάνατον ᾿ 

17 οὐ περὶ ἐκείης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ. 1Ἰπᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστύ, 
καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατο». 

18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, κα. ο. 
ἀλλὰ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ Θεοῦ τηρεῖ ἑαυτόν, καὶ ὁ πονηρὸς οὔχ 

19 ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ {οῦ Θεοῦ ἐσμέν, καὶ ὁ κόσμος «.ε. 
90 ὅλορ ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 320 ρἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς εοῦ Θεοῦ 

και, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γιώσκωμεν τὺν ἀληθινόν ᾽ 
καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿]ησοῦ Χριστῷ ' οὗτός 
ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 

11 Τεχνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. | αμ. 

ΤΙΦΑΝΝΟΥ Ε. 
Γαιάκίατ Ογτῖα οµπῃ Ἰρθσῖς. Τη ομτ]θὲθ Ρογεϊθεπάυπι. (Οαγεπάϊ 86- 

ἀποίογθβ. Ώρ6β νίδοπάἹ. 

4 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ Κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοιο αὐτῆς, οὓς 
ἐγὼ ἀγαπώ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ µόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οι 
3 ’ 4 2 ’ 9 4 4 3 , ἃ ῤ 3 

ὁ ἐγνωκότες την ἀλήθειαν, “δια την αλήθειαν την µένουσαν ὃν 
ἡμῖν, καὶ μεθ ἡμῶν ἔσται εἰ τὸν αἰῶνα. ὃ ἔσται μεθ ὑμῶν ατα 
χάρις ἔλεος εἰρήρη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ Τί!» 
τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἓν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 

Φ. ὅτι εθοιπάυπα; ἤν 10. αὐτῷ: ἑαυτῷ 19. ὑμῖν: θἆά τοῖς πιστεύου- 
σιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ... οἱ πιστεύοντες: καὲ ἵνα πιστεύητε 
16. ὃ ἄν... ἀπ; παρ 18. ἀλλ 320. ἡ ζωή 21. εἰδώλων. μην. 

1. Κυρία: κυρίᾳ ὃ. ὑμῶν ς (ΠπΟη ς6) ἡμῶν ... κυρίου Ιησοῦ 
Χριστοῦ : 
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103, Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας 4 

ἐν ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴ» ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. ὄχαὶ ὅ 
νῦν ἐρωτῶ σδ, Κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφω» σοι καινῆν ἀλλὰ 
ὧν οἴχομεν ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. καὶ αὕτη ἐσεῖν ϐ 
ᾗ ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ αὕτη ἡ 
ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπα- 

11οβ]δ,σῇσε, 7 ὅτι πολλοί πλάνοι ἑξῆλθον δίς τὸν κόσμον , οἱ μὴ όμολο- 7 
γοῦντες Ιησοῦν Ἀριστὸν ἐρχόμενον ὃν σαρκέ᾿ οὗτός ἐστιν ὁ 
πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Σβλάποτο ὁ ἑαυτούς, ὕα μὴ ἀπολέσητε 8 
ἃ εἰργάσασθε , ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε. ὃ πᾶρ ὁ προά- 9 
Ίων καὶ μὴ µένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ὄχει᾽ ο 
µένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 

159333. 10 ϱ γις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρδι, 10 
μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρει» αὐτῷ μὴ λέγετε᾽ 1 ὁ 14 
γὰρ λέγων χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αυτοῦ τοῖς πορηροῖρ. 

20ο 19. Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθη» διὰ χάρτου καὶ 12 
µέλανος, ἀλλὰ ἑλπίω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς 

15ο 1,4. στόμα λαλῆσαι, ἵνα ᾗ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμµένη. 19 ἀσπάξεταί 13 
σε τὰ τέκνᾳ τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. 

1 1ο ο. ἳν 

19ΛΝΝΟΥ Γ. 

(ὐβ]! Ποβρ]ι(α]1ζλς Ἰαιἁθίασς. Τϊοίτερ]ιθς οἱ Γοπιθίτίαβ. 

ο ο, Ὁ πρεσβύτερο, {Ι αἴφῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἓν 1 

16ο 1,1. ἀληθείᾳ. | 
᾽4γαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σα εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, 2 

1194. χκαθὼς εὐοδοῦταί σου ᾗ ψυχή. ὂὃ ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ὃ 
ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἆλη- 
Φείᾳ περιπατεῖς. 34 µειζοτέραν τούτων οὐκ ὄχω χαρά», ἕνα ἀκούω 4 
τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 

“4γαπητέ, πιστὺν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ οἷς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ 
τοῦτο ξένους, δοἳ ἐμαρτυρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, 
οὓς καλῶς ποιῄσεις προπέµψας ἀξίως τοῦ Θεοῦ. ᾖ7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ 
ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 8 ἡμεῖς 
οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἕνα συνεργοὶ γινώ- 
µεθα τῇ ἀληθείᾳ. Ὁ ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ. ἀλλ ὁ φιλοπρω- 9 

ο -ᾱ ὁὉ ὧι 

ὕ. γράφων: ς (ηποη ς6) γράφω ϐ. αὕτη ἑστὶν ἡ ἐντολή ᾖἸΤ. εἰσῆλθον 
8. ἀπολέσωμεν ... εἰργασάμεθα ... ἀπολάβωμεν 9. προάγων: παραβαί- 
νων... διδαχῇ δεουπάἄπι: δἀάάἀ τοῦ Χριστοῦ ... καὲ τὸν πατέρα καὶ τὸν 
νυἱόν 1]. αὐτῷ χαίρει Ίδ. ἠβουλήθην ... γενέσθαιι ἐλθεῖν 193. αάά 
ὧν Ώηθ ᾽4μήν. 

4. ἐν ἀληθείᾳ ... καὶ τοῦτο: καὶ εἰς τούς Ἰ. ϱ9 (ποη ς) ὀνόματος 
αὐτοῦ ... ἐθνικῶνε ἐθνῶν δ. ὑπολαμβάνεινὲ ἀπολαμβάνειν 9. ΟΙ3 τι 
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10 τεύων αὐτῶν «{ιοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 9 διὰ τοῦτο, ἐὰν 
ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἅ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν 
ἡμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας 
ἐκβαλλει. 

11 "Αγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀἆγαθο- 12ο 3,10. 
ποιῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστί' ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεό». 

1212 4ημητρίφ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπ αὐτῆς τῆς ἆλη- 

θείας καὶ ἡμεῖο δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἴδατε ὅτι ᾗ μαρτυρία {ο αἱ, 3.. 

"ἡμῶν ἀληθης ἐστι». 
13 Πολλὰ εἶχον γοάψαι σοι, ἆλλὶ οὐ θέλω διὰ µέλανος καὶ 25ο 13. 
1 καλάµου. σοι Ἰθάφειν η 14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόµα 
16 πρὸς στόμα, λαλήσοµεν. 15  εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι ̓ 

ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ ὄνομα. 

Ι:ΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗ. 

Αάνοχειθ Ιοδπββτ ῬθοσβηάΙ. Ἐκχεπιρ] Ῥοθπβθ: οιπάααί, απρο], 
Ῥοάσπια, ἨΜίομαοὶ οὗ Βαΐαη. Ἠεποσβί ϱὔ δροβίο]οσατα ἀῑοία. Όοη- 

βα]οπάαπι ἀθοθρίβ. 69ο ρ]οσία. 

] Ιούδας Χριστοῦ ᾿]ησοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ιακώβου, τοῖς 
ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρηµένοις κλη- 
τοῖς. 2ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυ»θείη. 3Ρ0 1,4. 

ὃ “4γαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος Ἰθάφειν ὑμῶ περὶ 
τῇς κουῆς σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῶν παρακαλῶν 

{ ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. Ξ παρεισέ- 
ὄυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι οἷς τοῦτο λθελς». 
τὸ κρῖμα ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριτα µετατιθέντες εἰς 
ἀσέλγειαρ καὶ τὸν µόνον δεσπότη» καὶ κύριον ἡμῶν ᾿]ησοῦν 
Χριστὸν ἀργούμενοι. 

6 Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι ὁ 
κύριος λαὸ» ἐκ γῆς «4ὐύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύ- πιο 

6 σατας ἀπώλεσο», ϐ ἀγγέλους τὰ τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ον. 
| ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας, τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης 
Ί ἡμέρας δεσμοῖς ἀῑδίοις ὑπὸ ζόφον τοτήρηκον ᾿ 7 ὡς Σύδομα καὶ Ως 

Γόμοβῥα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πύλεις, τὸν ὅμοιον, τρόπο» τούτοις 
ἐκποργεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται 

8 δεῖγμα πυρὸς αἰωνίον δίκην ὑπέχουσαι, Ὦὃ Ὁμοίως μέντοι καὶ 359319. 
οὗτοι ἐνυπνιαξόμενοι σάρκα μὲν µιαίουσιν, κυριότητα δὲ ἆθε- 

ὶ9 

ϱ, Αιοτρεφής 11. ὁ δὲ κακοποιῶν 19. γράψαι σοι: γβάφειν... γράφει: 
γράψαι 14. ἰδεῖν σε 

1. ]ησοῦ Χριστοῦ «.. ἡἸναπημένοις: ἡγιασμένοις 4. χάριν ... 
δεσπότην: δἀὰἁ Θεόν ῥὅ. εἰδότας ὑμᾶς ... πάντας τοῦτο ᾖἸΤ. ταύτοις 

τρόπον 
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θεα τοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσι. 9 ὁ δὲ Μιχαὴλ. ὁ ἀρχάγγελος, 9 
επι 1ὲ. ὅτε τῷ διαβόλφ διακρινόµενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώ- 
2Ρ.Σ,11. µατος, οὐκ ἐτόλμησε» κρίσι» ὀπονεγκεῖν βλασφηµίας, ἀλλὰ εἶπεν 
1ο. 13: Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. 10οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφη- 10 
-- μοῦσι», ὅσα δὲ Φυσικῶς ὧρ τὰ ἄλογα ζώα ἐπίστανται, ἐν τούτοις 
σπα τὰ. φθείρονται. οναί αντοῖς, Ότι τῇ 0δφ τοῦ Κάῑν ἐπορεύθησα», 14 
ενας. καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ 
δ 15. 1. φρῦ Κορὲ ἀπῶλοντο. {2 Οὗτοί εἶσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν 12 

σπιλάδες, συνευωχούµενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιµαίοντες, »δφέλαι 
ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόµεται, δένδρα φθινοπωριυὰ ἄκαρπα 

«ΕιδἸν. δίς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, [5 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπα- 159 
φρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος 

«θω5,15. τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 314 Ἐπροφήτευσεν δὲ καὶ τού- 14 
τοις ἕβδομος ἀπὺ -4δὰμ Ενὼχ λέγων Ἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις 
μυριάσιν αὐτοῦ, 1δ ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων καὶ ἑλέγξαι πάν- 15 
τας τοὺς ἀσεβεῖς αυτῶν περὶ πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν 
ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ 
αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖρ. 16 οὗτοί εἰσιν γο]γυσταὶ μεμψίμοιροι, 16 
κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόµενοι, καὶ τὺ στόμα αὐτῶν 

3Ρ93.18. λαλεῖ ὑπέρογκα, δαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 
3 Ρο 5,3. Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, µνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρη- 11 

μένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ «Ἀριστοῦ, 
1 Ρο ο 1. 18 ὅτι λεγον ὑμῖν ὅτι ἐπὶ ἐσχάτον. τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται 18 

κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. {9 Οὗτοί19 
εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, Ψυχικού, πνεῦμα μὴ ἔχορτες. 30 ὑμεῖς δέ, 20 

19911. ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει, ἐν 
το πγεύµατι ἁγίῳ προσευχόµενοι. 34 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ θεοῦ τηρή- 2ἱ 

σατε προσδεχόµενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ εἰς 
ζωήν αἰώνιον. 322 καὶ οὓς μὲν ἐλέγχετε διακρινοµένους, 325 οὓς δὲ 232 
σώζετα ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες 
καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτώνα. 

πο 18, Ἰῷ δὲ δυναµένῳ φυλάξαι αὐτοὺς ἁπταίστους καὶ στῆσαι24 
ασ, κατενώπιον τῆς δύξης αὐτοῦ ἀἁμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 3δ μόνῳ 25 

θεῷ σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου. ἡμῶν δόξα, 
μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν 

195.15. καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ' ἁμήν. 

ω 

..  ϱ. ἀλλ 1. οπι οἱ ... περιφερόµεναι 19. εἰς τὸν αἰῶνα 14. Προεφή- 

τευσε ... μυριᾶσιν ἁγίαις 15. ἐξιλέγξαι 18. ἐν ὲ ἐσχάτρ χθόνρ 19. ἀπο- 
διορίξοντες; ς6 (που ϱ) 8άά ἑαυτούς 90. τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει 
ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς 2. ἐλέγχετε: ἐλεεῖτε... διακρινόµενοι λδ Ἡ 
οὓς δὲ ἐν φόβῳ σώζετε͵ ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες. .ε ΟΠ οὓς δὲ ἐλεᾶτε ἓν 

φόβρ 94. αὐτούςς - (ποα ς) ὑμᾶς 26. μόνῳ σοφῷ δερ ... ΟΠ1 διὰ αη- 

σοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ... δόξα κα... 01 πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος 
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ἜπΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΥΛΟΥ. 

ΠΡΟΣ ΡΟΜΑΙΟΥ Σ. 

1. 
Ωο θναηρο]ἰο. 1/Αιβ ΗΟΠΙΑΠΗΘ εοο]θείθθ οἱ ἀοείάθείηπι νὶεθπάϊ. Ἐκ 
βἀ9 Ἰαβά δα. Ίωαα παέυταθ. Εί ρεπίθβ οἱ ο αἆλαὶ Ροἱ Ίταρ οὐποσί]. 

Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἆφω- 1 ο. ἳν 
θισμένος είς εὐαγγέλιον θεοῦ, 2ὸ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προ: τι, 3. 
φητῶν αὐτοῦ ἓν Ὑθαφαῖρ ἁγίαις, ὃ περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ κατι, ». 
γενοµένου ἐκ σπέρματος 4ανὶδ κατὰ σάρκα, Α τοῦ ὁρισθέντος 
νἱοῦ Θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως 

6 νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν», ὃ δι οὗ ἐλάβομεν χάριν 
καὶ ἀποστολῆν εἰς ὑπακοὴ» πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ 

6 τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμεῖρ κλητοὶ Ἴησοῦ Χθι τε .. 
7 στοῦ, Ἰ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις. οι 

χάρις ὑμῖν καὶ εὐήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ. 

8 Πρώτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ µου διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ περὶ τστν να. 
πάντων ὑμῶ», ὅτι ᾗ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 

Φ Ὁ μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί µου ὈΗΗ 1, 5. 
ἐν τῷ εὐαγγελίφ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνεία» ὑμών 

{0 ποιοῦμαι, 19 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου δεόµενος οἱ πῶς ΕρΝΙ,14. 
” 4 9 , 3 ιά ϕ - . 9 - μ 

ἤδη ποτε ευοδωθήσοµαι ἓν τῷ θελήµατι τοῦ Φεοῦ ἐλθεῖν προς 

44 ὑμᾶς. 3: ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν νε, 1. 
19 πνευματικὸ» εἰς τὺ στηριχθῆναι ὑμᾶς, ἸΣτοῦτο δέ ἐστιν συµπαρα- 

κληθήναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως, ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 
43 13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖ, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέµη» 

ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην» ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν 15, α.. 
44 σχῶ καὶ ὃν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. {4 Ελλησύ 
1ὅτε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί' Μδ οὕτως 

τὸ καν ἐμὲ πρόθυμο» καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι. 
10 16 οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον δύναµιο γὰρ Θεοῦ ἐστῖν ι6οἱ,ὲ. 

εὖ; σωτηρία» παντὶ τῷ πιστεύονει, ᾿Ιουδαίφ τε πρῶτον καὶ Έλ- 

17 ληρι, 17 δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἓν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεὼς Λο 3, 1. 
εἰς πίστιν, καθῶς γέγραπται Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται, ο φαν 

18 “ποκαλύπτεται γὰρ ὀργῇ θεοῦ ἀπ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέ- Πο ιό, 1. 
βειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθεια» ἐν ἀδικίᾳ κατε- 

49 χόντων, 39 διότι τὸ γρωστεὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς' 

- ω ο - 

1. 1. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ 8. περέ: ὑπέρ 10, ς (ατέος. ς9) 8ηἱ6 πάν- 
τοτε πο ἱπίθτριηρῖξ 15. καρπόν τινα 10. οὕτω 10, τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ 
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9ο 0εος γαρ αυτοίς ἐφαγέρωσερ. τα γαρ ἀὐρατα αυτου πο 20 

κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήµασι» φοούµενα καθορᾶται, ἤ τε ἀῑδιος 
αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, οὖρ τὸ εἶναι αὐτοὺρ ἀραπολογήτους, 
2! διότι γνόντες τὺν Θεὺν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησα», 34 

"ων ἀλλ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖρ διαλογισμοῖρ αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη 
... ᾗ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 3 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθη- 23 

σαν, 25 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξα» τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώ- 29 
µατι εὐιόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων 
καὶ ἑρπετῶν. 34 4ιὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θΘεὸς ἐν ταῖς ἐπι-ὃά 
θυµίαις τῶν καρδιών αὐτῶν οἱ; ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι 
τὰ σώματα αὐτῶν ἓν αὐτοῖς, 35 οἴτωες μµετήλλαξαν τὴν ἁλή- 3ὔ 
θεια» τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν 

9,5. σῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὃς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶ- 
1 φας, ἁμήν. 36 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θΘεὸς εἰς πάθη 26 

ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν µετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆ-. 
σι» ες τὴν παρὰ φύσιν, 327 ὁμοίως τα καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες 27 
τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν 
εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμε- 
φοι καὶ τὴν ἀνειμισθίαν ἦν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς 
ἀπολαμβάνοντας. "Οκαὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὺν ἔχειν 38 
ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκε» αὐτοὺς ὁ θεὺς ος ἀδόκιιον νοῦ», ποιεῖν 

6. 5.195. τὰ μὴ καθήκοντα, 295 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεο- 29 
109 6,95.. λ , 

παλ γδξίᾳ κακία, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδορ δόλου κακοπθείας, 
2119... 80 εριθνριστάς, καταλάλους, θΘεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, 30 

ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακών, Ἰονεῦσιν ἀπειθεῖς, ὃἱ ἀσυνέτους, 34 
3 Φ 2 / 3 ’ 4λ ιά Δ ῤ «ως 

ἀσυνθέτους, ἀστόρ]ους, ἀφελεήμονας, ὃ” οίτινες τὸ δικαίώµα τοῦ δὲ 
ο. 39 / σ ε 4 ο. ή ιά , 

θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πρᾶσσοντες ἄξιοι θανάτου 
.ω 8 ” - 

εἶσίν, οὐ µόνον αὐτὰ ποιοῦσι, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς 
πράσσουσι». ' 

Π. 
Ππιπιϊπεί Ὠοι {αάϊοίαπα ἠαβίαπι. οιάφβοί {νυβία Ἱθρο ρ]οτίαπίαν οἱ 

οἴχουπιοϊδίοηθ. 

14, 19, 4ιὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ κρίνων. ἐν ᾧ γὰρ ! 
κρήδις τὸν ἕτερον, σθαυτὸν κατακρήεις τὰ γὰρ αὐτὰ πρᾶσσεις 
ὁ κρύων. λοἴδαμεν δὲ ὅτι τὸ κρῖμα τοῦ Φεοῦ ἐστὶν κατὰ ἆλη- 3 
θεια» ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας. ὃλογίῃ δὲ τοῦτό, ὦ ὃ 
ἄνθρωπε ὁ κρίων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὖτα, 
ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ «τὸ κρῖμα τοῦ Θεοῦ; 4 ῇ τοῦ πλούτου τῆς χρηστό- ϐ 

1Ρ93,15. τῆτος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς µακροθυµίας καταφρονεῖς, 
ἀγνοῶν ὅτι τὸρχρηστὸ» τοῦ Θεοῦ εἰρ µετάνοιάν σθ ἄγει; ὃ κατὰ ὕ 
δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητορ καρδίαν Φησανρίζεις 

19. ὁ γὰρ θεός 21. εὐχαρίστησαν 324. ἓν αὐτοῖς: ἐν ἑαυτοῖς 27. καὶ 
οἱ ἄῤῥενες 39. ἀδικίᾳ: αάὰ πορνείᾳ 31. ἀστόργους: 8ὰὰ ἀσπόνδους 

ες . ... 



272 ΠΟΜ. 2, 6. --- 29. 

σεαντῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας 
6 7 τοῦ Θεοῦ, 6ὃρ ἀποδώσει ἑκάστφ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, Ἰτοῖρ 

μὲν καθ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ τιμήν καὶ ἆφθαρ- 
6 σίαν ζητοῦσι ζωὴν αἰώνιο»' ὃ τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦ- και 1, ιο. 

σιν μὲν τῇ ἀληθείᾳ, πειθοµένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀρ]ὴ καὶ θυμός. 
ὁ θθλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχή» ἀνθρώπου τοῦ κατερ- βρλ.]. 
10 Ταξομένου τὸ κακό», Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνορ' 10 δόξα 

δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳφ τὸ ἀγαθό», Ιουδαίφ 
τ8 πρῶτο» καὶ Ἕλληνι. 

11 12 Οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ Φδεῴφ. 132 ῦσοι γὰρ Σε, 5. 
ἀνόμωρ ἤμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται' καὶ ὅσοι ἐν νόμφ 

19 ήμαρτο», διὰ νόµου κριθήσονται' 35οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ νόµον ει, ... 
δέκαιοι παρὰ τῷ θεῷ, ἀλλ οἱ ποιηταὶ νόµου δικαιωθήσονται. 

44 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ »όμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόµου ποιῶ- 
1δσιν, οὗτοι νόµο» μὴ ἔχοντερ ἑαυτοῖς εἰσὶν φόµος, {5 οἵτινερ ἐν- 

δείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖρ καρδίαις αὐτῶ», Βο α, ιο. 
συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν κο ο, ι. 

16 λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε 
κρινεῖ ὁ θΘεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου 19, :5. 

{7 διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 17 εἰ δὲ σὺ ἸΙονδαῖος ἐπονομάζῃ καὶ ἐπανα- 
18 παύῃ »όμφ καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ ᾖ9καὶ γιώσκει τὸ θέλημα ΡΜ 1, ιο. 
19 καὶ δοκιµάδεις τὰ διαφέρορτα κατηχούμενος ἓκ τοῦ νόµου, 19 πέ- 

ποιθἀρ τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἔν σκότει, Νι15,1ὰ. 
20 20 παιδευτὴν ἀφρόνω», διδάσκαλον νηπίω», ἔχοντα τὴν µόρφωσιν 
21 τῇς }νώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμφ' 3 ὁ οὖν διδάσκων 

ἕτερον σεαυτὸν οὐ διδάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν κλέπτεις; 
92332ῥ λέγων μὴ μοιχεύειν µοιχεύες; ὁ βδελυσσόµενος τὰ εἴδωλα 
93 ἑεροσυλεῖς; 25 ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ 
4 νόµου τὺν θεὸν ἀτιμάζεις; 33 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δ ὑμᾶς «Εε:.,ο. 
26 βλασφημεῖται ἐν τοῖρ ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται. 35 περιτομή 

μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόµον πράσσῃς ἐὰν δὲ παραβάτης νόµου α0ο5,19. 
96 ᾗς, ᾗ περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 326 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία 

τὰ δικαιώµατα τοῦ όμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς 
9Ί περιτομὴν λογισθήσεται; 3] καὶ κροεῖ ἡ ἔκ φύσεως ἀκροβυστία 

τὺν νόµον τελοῦσα σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτοµῆς παρα- 
28 βάτη» νόμου. 38 οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ ᾿]ουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ 
29 ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτοµή᾿ 29 ἀλλὰ ὁ ἐν τῷ αρυπτφ Ἴον- 

δαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἔν πνεύµατι οὐ γράμματι, οὗ ὁ 
ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ ἐκ τοῦ θεοῦ. 

Π. 8. θυμὸς καὶ ὀργή 11. προσωποληψία 19. Ὦἱ8 τοῦ νόµου 44. 
πο 31. εἶ δὲ: «9 ἐδέ; ς ἴδε... τῷ νόμῳ 290. ἀλλ 

.ϱ.4 



Π0ΟΜ. 5, 1. --- 26. 79 

ΠΠ. 
γα]οπί Ρεἱ ἀῑσία ζιἀαοῖς οοπότγοάΊία, Όπιποα ρᾳσίίεγ βοπίθε Γ)6ἱ ρταίῖ 

φοχναῖ Π4ο Πδδίέν (Ἠσὶθίο οχρἰαἰοσὶ. 1,ορεπα Βάθ8 ποπ ἀθβίχι]ῦ. 

Τί οὖν τὸ περισσὺν τοῦ ᾿Ιουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια τῆς πε- 
ριτομῆς; 3 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν γὰρ ὅτι ἐπι- 
στεύθησαν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ. ὃ τί γάρ; οἱ ἠπίστησάν τινες, μὴ 
ᾗ ἀπιστία αὐτῶν τῇ» πίστιν τοῦ Θεοῦ καταργήσει; 3 μὴ γένοιτο 

τι1,α. γιέσθω δὲ ὁ Θεὸρ ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθως 
μη) γέγραπται Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃο ἐν 
18, , τῷ κρύεσθαί σε. ὃ εἰ δὲ ᾗ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνη» συνί ὅ 

στησι», τέ ἑἐροῦμε»; μὴ ἄδικος ὁ θΘεὺς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργή»: 
ο. κα κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ὃ μὴ γένοιτο ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν 6 

κόσμον; ᾖ εἰ γὰρ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ἐμφ ψεύσματι ἐπε- Ἱ 
ρίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνο- ᾿ 

ε1. µαι; Όκαὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες 8 
ἡμᾶς λένειν ὅτι ποιήσωµεν τὰ κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθα; ὧν τὸ 
κρῖμα ἔνδικόν ἐστιν. 

Τί οὖν; προεχόµεδα; οὐ πάντως" προῇτιασάμεθα γὰρ Ίου- 9 
ος ᾱ, δαίους τε καὶ Ἕλληνας πάντας ὑφ ἁμαρτίαν. εἶναι, 10 καθὼς 10 
«νε μ. γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷο, 3 οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, 14 

. 9 4 ε Ὁὁ ρφ 4 , ’ 0 ϱ 2 , 

οὐκ ἔστι ὁ ἐκδητῶν τὸν θεό» 13 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα Πχρειώ- 12 
κο ... θησαν οὐκ ἔστιν ποιών χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 19 τάφος 13 

ἀνεφγμένος ὁ ̓ λάρυγὲ αὐτῶ», ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσα», 
«ρε, 1, ὃς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 4 ὧν τὸ στόµα ἀρᾶς καὶ 14 
"ανν, πικρίας ]έμει. 1δ ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα, 16 σὺν- 15 16 

τριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 17 καὶ ὁδὸν εἰρή- 11 
«Ρελδ,1. ης οὐκ ἔγνωσαν. 15 οὐκ ἔστι φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλ- 18 

μῶν αὐτῶν». 19 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ 19 
ρόμφ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φρα}ῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὃ 

ώς κόσμος τῷ θεῴ. 30 δµύτι εξ ἔργων »όμον οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα 2ὺ 
σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ γὰρ νόµου ἐπίγνωσις ἁμαρτίαρ. 

1, 11. Νυνὶ δὲ χωρὶς όμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, µαρτν- 2ἱ 
«θουµένη ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν, 32 δικαιοσύνη δὲ 22 
θεοῦ διὰ πίστεως ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας 

ο, 1α. τοὺς πιστεύοντας. οὗ γάρ ἐστιν διαστολή 35 πάντες γὰρ ἥμαρ- 23 
τον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δύξης τοῦ θεοῦ, 34 δικαιούµενοι δωρεὰν 24 
τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 

1203, 3. 2ῦ ὃν προέθετο ὁ θΘεὸς ἱλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἴ- 26 
µατι, εἶς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν 
προγεγονύτων ἁμαρτηματω» 326 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Φεοῦ, πρὸς τὴν 26 
ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς εὺ εἶναι αὖ- 
τὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως. 

”» ο ὐὁὸ » 

1ΠΙ. 3256. διὰ τῆς πἰστεως 36. ΟΠ1 τήν... πὶστεως ]ησοῦ 
ΝοΥ, Τος!, οὐ, ΤΕ, 18 



274 ΒΟΜ. ο, 27. -- 4, 17. 

2] Ποῦ οὖν ᾗ καύχησις] ἐξεκλείσθη. διὰ ποίου νόµου; τῶν 
28 ἔργω»; οὐχέ, ἀλλὰ διὰ νόµου πίστεως. 28 λογιζόμεθα οὖν δι- 
99 καιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργω» νόµου. 29 ᾗ Ἰουδαίων 8ε 3. 16. 
30 ὁ θεὺὸς µόνων; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶ», δ0 εἴπερ εἷς ὁ Εον , 6. 

Φεὸς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ 
44 τῆς πίστρωο. δί νόµον οὖν καταργοῦμεν διὰ τῇς πίστεως; μὴ 

Ἰένοιτο, ἀλλὰ νόµον ἱστάνομο». 

1Ν. 

1ρεο ΑὔὈγαβαπηας οχ βά9 ]ηβίᾳβ, (ῑταία Ὀοἳ εγρα ΑΡτα]άπιάπα ποπάωπι 
οἹτοαπιοίβαπα. 

Τί οὖν ἐροῦμον 4βραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκέναι, κατὰ 
σάρκα; 3 εἰ ]ὰρ "4βραὰμ ἔ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει καύχημα, 

»ὸ ϱ ου 4βραὰμ τῷ εφ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνη». ατῷ δὲ ο... 
ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφεί- 

6 ληµα" ὃτῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, πιστεύοντι δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα 
6 τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται ᾗ πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνη». ὃ καθάπερ 

καὶ 4{ανὶδ λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπον ᾧ ὁ θεὸς λογί- 
Ἰ ζοται. δικαιοσύνη» χωρὶς ἔργων ᾖἼ ΠΜακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ "5. δι. 

8 ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι ὃ μακάριος ἀνὴρ 
9 ᾧ οὐ μὴ λογίσηται αύριος ἁμαρτία». θόὁ μακαρισμὸς οὖν οὗτος 

ἐπὶ τὴν περιτομὴ» ἡ καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γὰρ ὅτι «,.. 
10 ἐλογίσθη τῷ “4βραὰμ ἡᾗ πίστις εἰ δικαιοσύνη». 10 πῶς οὖν ἑλο- 

1ίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἓν περιτομῇ ἀλλ 
41 ἐν ἀκροβυστίᾳ. 1 καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς σφραγίδα τῆς 

δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἓν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι αὖ- 
τὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόρτων διὰ ἀκροβυστίας, εἰρ τὸ 

19 λογισθῆναι καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνη», 12 καὶ πατέρα περιτομῆς 
τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς µόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν τοῖς ἴχνὸ- 

13σι τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν «4βραάμ. 35 οὐ 
γὰρ διὰ ύμου ἡ ἐπαγγελία τῷ -4βραὰμ ἤ τῷ σπέρµαει αὐ- 10 13, 
τοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμον, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης 

14 πίστεως. 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόµου κληρολόμοι, κεκένωται ᾗ πίστιρ δε 2, 18. 
1ὅ καὶ κατήργηται ᾗ ἐπαγγελία. 15 ὁ γὰρ γόµος ὀργὴν κατεργά- 
40 ζεται" οὗ γὰρ οὐκ ἔστιν 2όμος, οὐδὲ παράβασις. 16 διὰ τοῦτο 

ἐκ πίστεως να κατὰ χάρι, εἰ, τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγ- 
γελίαν παντὶ τῷ σπέρµατι, οὐ σᾷ ἐκ νόµου µόνον ἀλλὰ 
καὶ τῷ ἐκ πίστεων "4βραάμ, ὃς ἐστι πατὴρ πάντων ἡμῶν, αν ο, 9. 

{7 17 καθώς γέγραπται ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνών τἐθεικά σ8, κά: «π11,5. 
τέναντι οὗ ἐπίστευσεν Θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς φεκροὺς καὶ 

4ρα 17, 
1]. 

28. πἰστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον ᾖ320. µόνον; οὐχὲ δὲ καὶ 90, ἐπείπερ 
31. ἱστῶμεν 

ΙΥ. 2. τὸν θεόν 4. κατὰ τὸ ὀφείλημα 1. διά: δὲ 12. ἓν τῇ ἆκρο- 
βυστίᾳ 19. τοῦ κόσμου 

ἆλλ οὐ πρὸς Θεόν. ὅὃ τι γὰρ ἡ Ἰθαφὴ λέγει; ᾿Επίστευσεν δὲ αμ”, ᾱ- 
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καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα, ἀ185ρ παρ ἐλπίδα ἐπ ἀλπίδι 18 ΄ 
ἐπίστευσε» εἶς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλών ἐθνῶν κατὰ το 

«65 19,5. εἰρημένον Οὗτως ἔσται τὸ σπέρμα σου, 319 καὶ μὴ ἀσθενήσας τῇ 19 
011, πίστει οὐ “ατερόησον τὸ ἑαντοῦ σῶμα ενεκρωμένον, ἑχατονταέ- 

τῆς που ὑπάρχω», καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς. μήτρας Σάῤῥας 20 εἰς 20 
δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Θεοῦ οὗ διεκρίθη εῇ ἀπιστίᾳ, ἀλλ ἔνε- 

29, 1. δυναµώθη τῇ πίστει δοὺς δόξα» τῷ δεῷ, 2ἱ πληροφορηθεῖς ὅτιλὶ 
ὃ ἐπήγγελται δυνατός ἐστω καὶ ποιῆσαι 33 διὸ καὶ ἑλογίσθη 23 

«015,9. αὐτῷ εἰς δικαιοσύνη». 30 οὐκ ἐγράφη δὲ δὺ αὐτὸν µόνον ὅτι ἐλο- 23 
γίσθη αὐτῷ, 34 ἀλλὰ καὶ δὲ ἡμᾶς, οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς 24 
πιστεύουσιν ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριο» ἡμῶν ἐκ ν8- 

ο, κρῶν, 16 ὃς παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη 2ὔ 
διὰ τὴν δικαίωαιν ἡμῶ». 

γ. 

Ὅα]υς ]βίοταπι οχ Πἀθ. ΟὈλείβίμη Ῥτο ποδίθ δἱ πιοτίαια οεί οἱ νἰν]ό. 
Ὅιρος ΑάδπππΏ Π1ΟΥ8, Ἱνα Ρος Ολϊδέαπι γΙί8. 

Αικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν 
λαο. διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 2 δὲ οὗ καὶ τὴν προσα- 2 

ο], γωγὴν ἐσχήκαμεν εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήχαμον, καὶ καν- 
χώµεθα ἐπ) ἐλπιδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. ὃ οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ ὃ 
καυχώµεθα ἓν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ᾗ θλῖψι ὑπομονὴν 

σε1,δ. κατερ]άζεται, 3 ᾗ δὲ ὑπομονὴ δοκιµή», ᾗ δὲ δοκιµὴ ἐλπίδα. δῄ4 ὅ 
δὲ ἑλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ᾗ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. 6 ὅτι ὁ 
γὰρ «Ἀριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενώῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν 
ἀπέθανεν Ἴ μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τι ἀποθανεῖται' ὑπὲρ γὰρ Ἰ 
τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τοὶμᾷ ἀποθανεῖν Ὀσυρίατησιν δὲ «ὖν 8 
ἑαυτοῦ ἀγάπη» ὁ θεὸς εἰς ἡμᾶς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν 
Χριστὸς ὑπὲρ ἡ ἡμῶν ἀπέθανεν' Ὁ πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέν. 9 
τες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δί αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
ὀργῆς. 19 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ θΘεῷ διὰ τοῦ 10 
Θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησό- 

| µεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ, 31 οὐ µόνον δέ, ἀλλὰ καὶ κανχώμδνοι ἐν 14 
τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, δὲ οὗ νῦν τὴν κα- 

| ταλλαγῆν ἐλάβομε». 
100 10, 4ιὰ τοῦτο ὥσπερ δί ἑνὸρ ἀνθρώπου ἡᾗ ἁμαρτία εἰς τὸν 13 

κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ Φάνατος, καὶ οὕτως εἰς 
πάντας ἀνθρώπους διῆλθεν ἐφ ᾧ πάντερ ἥμαρτον' 15 ἄχρι γὰρ 19 

615. μου ἁμαρτία ἦν ἐν κύσμφ, ἁμαρτία δὲ οὐκ ἑλλογεῖεαι μὴ ὄντος 
φόμου 14 ἀλλὰ ἑβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ -4δὰμ µέχρι Μων- 14 

19. ἤδη νενεκρωµένον 2ἱ. καὶ πληροφορηδείς 
γ. 2. ἐσχήκαμεν τῇ πίστει 8. ὁ Θεός Ροβί ἡμᾶς Ροη 12. ὁ θάνα- 

τος διῆλθεν 44. ἀλλ 
183 
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σέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῇο πα- 
16 ραβάσεως 4δάμ, ὅς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 15 ἀλλ οὐχ ὥς 1 6ο 15, 

τὸ παράπτωμα , οὕτως καὶ τὸ χάρισμα εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς πα- 
ραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 

καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ᾿}ησοῦ Χριστοῦ εἰς 
16 τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 16 καὶ οὐχ ὥς δὲ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος 

τὸ δώρημα᾽ τὸ μὲν γὰρ αρῖμα ἐξ ἑ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ δὲ χά- 
17 ρισµα ἐκ πολλών παραπτωµάσων» εἰς δικαίωµα. 17 εἶ γὰρ ἐν ἑνὶ 

παραπτώµατι ὁ θάνατος ἑβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, πολλῷ μᾶλ- 
λον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς. δικαιο- 
σύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸρ Ἰησοῦ 

18 Χριστοῦ, 18 ρα οὖν ὦς δὲ ἑνὸς παραπτώµατος εἰς πάνταρι ὃν 15, 
ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα , οὕτως καὶ δὲ ἑνὸς δικαιώματος εἰς 

49 πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσι ζωῆς" 19 ὥσπερ γὰρ διὰ τῆς 
παρακοῆς τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησα»ν οἱ πολ- 
λού, οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσου- 

ο0ται οἱ πολλοί Ἀθνόμος δὲ παρεισῇλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ πα- 
ράπτωμα” οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χά- οι 9, 19. 

Ίρις, 3 ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσε» ᾗ ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως 
καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εὖ ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰ1π- 
σοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

γ]. 

Ρετ ΟΧσ]βέαπα γ]έβπι πβο(ῖβ Α Ροοσβίο αὐδαποπάαπα; νἰηάἰσαθῖς 1η νθγατα 
ΠὈοθτίαίθπη βοτνιθηάαπι Ώθο. 

Τί οὖν ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ, ἵνα ἡ χάρις πλεο- 
νάσῃ; 3} μὴ γένοιτο. Οἴτινεο ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτία, πῶς ἔτι 

, 2 } ν 4 Ἀ ) “ σ σ 2 , » 

ζήσομεν ἐν αυτῇ; ὃ η ἀγνοεῖτε ότι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰ, Χρι- 
μ 3 » 9 4 , 2 ” 3 0 4 , 

στον Ιησοῦ», εί τὸν Θάνατο» αὐτοῦ ἐβαπτίισθημε»; “ συνεταφή- ος, 11. 

μεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ 
ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῇς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως 

ὕ καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν. ὃ εἰ γὰρ σύμφντοι ρω», 
γεγόναµεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ Θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς 

6 ἀνασεάσεως ἐσόμεθα, Ὁ τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν Ερι, 11. 
ἄνθρωπος συνεστανρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἅμαρ- 

7 τίας, τοῦ µηκέτι δουλεύει» ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ' Ίὸ γὰρ ἆποθα- 
νὼν διδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. ὃ εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν τικ, ι1. 

Φ Χριστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καὶ συνζήσοµεν αὐτῷ, 9 εἰδότερ ὅτι 
ἲ - . - 

Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποῦνήσκει θάνατος αὐτοῦ 
10 οὐχέτι κυριεύει. 19 9 γὰρ ἀπέθανεν, εῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφά- 

ο 4 - αυ - - |] ι ο Ν « - ε 4 

παξ. 0 δὲ ζῇ, δᾷ τῷ Φεφ. 1 οὕτως και ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς 

» ο ὁ 

οο 

15. οὕτω 17. ἐν ἑνί: τῷ τοῦ ἑνός 18. 19. 91. οὕτω {ου 

ΥΙ. 1. ἐπιμενυὺμεν 4. οὕτω δ. συζήσοµεν Ί1. οὕτω 
νι 
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φοκροὺς μὲν τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ θΘεῷ ἐν Ἄριστῷ Ἰησοῦ. 
12 Μὴ οὖν βασιλευέτω ᾗ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εὖρ 1 

9. τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, 1δμηδὲ παριστάνετε τὰ µέλη 13 
ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ 
θεῷ ὦρ ἐκ νεκρών ζώντας καὶ τὰ µέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης 

6ε 5,19. τῷ Θεῷ. ᾖ{ξ ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ 14 
γόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάρι». 

Τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν ὅτι οὖκ ἐσμὲν ὑπὸ νόµον ἀλλὰ ὑπὸ 1ὅ 
χάρι; μῇ ένοιτο. 16 οὐκ οἴδατα ὅτι ᾧ παριστάνετθ ἑαυτοὺς δού- 10 

1ο8, 3. λους αἱ ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούστε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς 
θάνατον ἢ ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνη»; 17 χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε 1Ί 
δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας αἱ; ὃν παρεδό- 

109133. θήτ8 τύπον διδαχῆς, 8 ἐλενθερωθέντερ δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 18 
ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνη, 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθέ- Ι9 

1. δια» τῆς σαρκὸς ὑμῶ». ὥσπερ γὰρ παρεστήσατα τὰ μέλη ὁ ἡμῶν 
δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ οαἷς τὴν ἀνομία», οὕτως νῦν 
παραστήσατο τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύ»ῃ εἰς ἁγιασμό». 
20 ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἀλεύθεροι ᾖ ήτο τῇ δικαιοσύνη. 90 
ὀ{χύα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθο᾽ τὸ γὰρ 2ἱ 
τέλος ἐκείνων Θάνατο». 3λφυνὶ δὲ ἐλενθερωθέντες ἀπὸ τῆς 22 
ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Φεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς 

1Ρ91,9, ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 325δτὰ γὰρ ὀψώνια τῆς 24 
ἁμαρτίας θάνατος "“ἌἈνὰ δὲ χάρισμα τοῦ Φεοῦ ζωῇ αἰώνιος ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κνρίφ ᾧ-' 

1. 

Ι.6ρο πιοτίαα ΟἨτ]είο οὐβίτιοϐ βαπηπΒ. 1εχ β8Ποία εκ πηροροϊἡ]]ίαἰθ 
Ἡοπαίπυπα ΠΙΟΣΒ {Λοί8. Ό8το ταΜοΠ] γτθραρΠ8ΏΒ. Ηοπιο ρθοορβΗ β6ΥΠ8, 

8,6 
ΡΑΗ ὅ, 19, 

Ἡ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν γὰρ 2όμον λαλῶ, ὅτι ὁ 1 
1 691,39. Φόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 2ἡ γὰρ ὕπαν- 2 

δρος γυνή τῷ ἑῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμφ' ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, 
κἀτήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. ὃ ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ 3 
ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳῳ' ἐὰν δὲ 
ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτὴν µοιχαλίδα γενομένην ἀνδρὶ ἑτέρφ. 3 ὥστε, ἀδελφοί µου, 4ἆ 
καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 
εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρών ἐγερθέντι, ὕα καρπο- 
φορήσωµε»ν τῷ Θεῷ. ὃ ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήµατα ὅ 
τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς µέλεσιν ἡμῶν 

11. νεκροὺς. μὲν εἶναι . : Ἀριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίφ ἡμῶν 13. ὑπακούειν 
αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ 34. ἀλλ ᾖ16. ἁμαρτήσθμεν ... ἆλὰ 
19. οὕτω 24. τότε, ἐφ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; 

ΥΠΙ. Σ. «ο (α, 1694. 10585. οίο; 886ἀ Ποη ΟπΙπθ8 οὰᾷ ΕΣ, η9ο ς) 
ΟΠ τοῦ νόµου 
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6 εὖἧ αὺ καρποφορῆσαι τῷ θανάτφ: δνυνὶ δὲ κατηργήθηµο» ἀπὸ 
τοῦ νόµου ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόµεθα, ὥστε δουλεύει ἡμᾶς 3 60 3, 6. 
ἐν καινύτητι πνεύματος καὶ οὐ παλαιότητι γράμματος. 

] Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο᾽ ἀλλὰ τὴν 
ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μῇ διὰ νόµου τήν τα Τὰρ ἐπιδυμίαν οὐκ 

6 {δειν εἶ μὴ ὁ 2όμορ ἔλογεν Οὖκ ἐπιθυμήσειρ. δά ἀφορμὴν δὲ λα- 'Ἐσ20, 
βοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἓν ἐμοὶ πᾶσαν μ αν, τὰ 

9 ἐπιθνμίαν' χωρὶς γὰρ 2όμου ἁμαρτία νεκρά. ἐγὼ δὲ ἔζω» χωρὶς 
10 νόμου ποτέ ἐλθούσης δὲ πῆς ἐντολῆς ᾗ ἁμαρτία ἀνέζῃσεν, 10 ἐγὼ 

δὲ ἀπέθανον, καὶ εὐρέθη µοι ἡ ἐντολὴ ἡᾗ- εἰ ζωήν, αὕτη εὖ 
11 θάνατο». 1 ᾗ γὰρ ἁμαρτίά ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς 
12 ἐξηπάτησέν µε καὶ δὲ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 313 ὥστε ὁ μὲν νόμος 
349 ἅγιος, καὶ ᾗ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθηή. 9 τὸ οὖν ἆγα- 

θὸν ἐμοὶ γέγονεν θάνατος; μὴ γένοιο, ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία ἵνα 
φᾳ»ῦ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ µοι κατεργαζομένη θάνατο», ἵνα 
γένηται καθ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡᾗ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐνολῆς. 

14 14 οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν ἐγὼ δὲ σάρκιγός 
16 εὖμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 35 ὃ γὰρ κατεργάζοµαι οὐ 
460 γινώσκω " οὐ γὰρ ὃ θέλω πράσσω, ἀλλ ὃ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 16 εἰ ι9. 
17 δὲ ὃ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 17 νυνὶ 

δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτὸ ἀλλὰ ᾗ οὐιοῦσα ἐν ἐμοὶ ἆμαρ- 20. 
18τία. 38 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἓν ἐμοί, τρῦτ ἔστω ἐν τῇ σαρκί 

µου, ἀγαθόν. εὺ γὰρ ὄέλειν παράκειταί -κὁ δὲ κατερ]γάζεσθαι 
19 τὸ καλὸν οὔ' 19 οὐ γὰρ ὃ θέλω πο Ἰγαθόν,. ἀλλ ὃ οὐ θέλω 15. 
20 κακὺν τοῦτο πράσσω. ᾖ206ἱ δὲ ὃ οὗ θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ατ. 
21 ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτὸ ἀλλ ᾗ οἰκοῦσα ἓν ἐμοὶ ἁμαρτία. 32ἱ εὖ- 

ρίσκω ἄρα τὸν νόμον τῷ θΘέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν σὺ καλὸν ὅτι ἐμοὶ 
23 τὸ κακὺὸν παράκειται' 2συνῄδομαι γὰρ τῷ νὀμφ τοῦ Θεοῦ κατὰ 
933 τὸν ἔσω ἄνθρωπο», 25 βλέπω δὲ ἕτερον 2όμον ἐν τοῖς μέλεσί 

μου ἀρτισερατευόμενον. τῷ όμφ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτί 
ζοντά µε τῷ »όμφ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὅντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. 

9 3: σαλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος ᾽ τί µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος 
2ὔ τοῦ θανάτου τούτου; 25 χάρις τῷ θεῴῷ διὰ ᾿]ησοῦ Χριστου τοῦ ἡ ον 15, 

κυρίου ἡμῶν' ἄρα οὔν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νο δουλεύω νόμῳ θεοῦ, 
τῇ δὲ σαρχὶ νόμφ ἁμαρτίας. 

- 

ΥΠΠ. 

(το οὐ Ίος αίαυθ ερϊτιίαν ΟΕσῖκα νὶνίβοσης. ΕΙ Ὀοδί οπιωθ πιαίατα 
196ύ6. Οτθβίασα ῥ6πιθηΏΒ. Βρϊσϊζαν Ρεθ0θ8 τθρθῦθ. ΔΙ] ηο8 8 Ολσὶδίο 

Βθραγαί Ρβίτοπο ποδίτο. 

19 Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν Ἄρισεφ ᾿Ιησοῦ. 3 ὁ γὰρ 

6. «9 (μον ς) ἀποθανόντος 14. σαρκαός 15. ὃ θέλω τοῦτο 11. ἀλλ 
18. οὔ: οὗχ εὑρίσκω 20. θέλω ἐγώ 25. χάρις: εὐχαριστῶ 

ΥΠΙ. 1. οάά ἵη ᾖπθ μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσε, ἀλλὰ κατα πνεῦμα 
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2όμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωής όν Χρισιφ Ἰησοῦ ἠλευδέρωσέ» μο 
ἀπὸ τοῦ  όμου την ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. ὃ τὸ γὰρ ἀδύνα- δ 
το» τοῦ νόμου, ὃν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκόρ, ὁ θεὸς τὸν ἑαντοῦ 

«νὶὸν πέµψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας 
κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 3 ίνα τὸ δἰκαίωµα τοῦ νό- 4 
µου πληρωθῇ ὃν ἡμῖν τοῖς, µῆ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ 
κατὰ πνεῦμα. Οοὶ γὰρ κατὰ σάρκα ὄνεερ τὰ τῆρ σαρκὸς Φρο- ὃ 
φοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πγεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος θτὸ γὰρ φρόνηµα ϐ 
τῆρ σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ «φρόνημα τοῦ ηνεύματος ζωὴ καὶ 
εἰρήνη. 7 διότι τὸ φρθόνηµα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἷς Θεόν τῷ γὰρ 7 
όμφ. τοῦ θεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται οὐδὲ γὰρ δύναται, ὃ οἱ δὲ ἐν 8 
σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. Ὀὐμεῖρ δὲ οὐκ ἐστὸ ἐν 9 
σαρκὶ ἆλλ ἐν πνεύµατι, εἴπερ πνεῦμα Θεοῦ οὗιεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ 
τις πνεῦμα Χριστοῦ οὖκ ὄχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ 10 
Ἄριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ μὲν σώμα νεκρὸν διὰ ἁμαρτίαν, τὸ δὲ πνεῦμα 
ζωὴ διὰ δικαιοσύρην. 1! οἱ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿ησοῦν {1 
ἐκ νεκρῶν οἰχεῖ ἐν ὑμῶ, ὁ ἐγείρας Χριστὸν ἐκ νεκρών ζωοποιῄσει 
καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος 
ἐν ὑμῦ.. 

"ρα οὔν, ἀδελφοί, ὀφδιλέται ἐσμὲν οὐ τῇ σαρχὶ τοῦ κατὰ 12 
σάρκα ζην. 15 εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, µέλλετε ἀποθνήσκειν' εἰ 13 
δὲ πγεύµατι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. {4 ὅσοι 14 
γὰρ πνεύµατι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι νἱοέ δἶσιν Θεοῦ. ᾖ3ὖ οὐ γὰρ 15 
ὀλάβοτε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἷς φόβο», ἀλλὰ ὀλάβετε πρεῦμα 
υἱοθοσίας, ἐν ᾧ κράζοµεν -4ββᾶ ὁ πατήρ. 16 ρὐτὸ τὸ απνεῦμα 16 
συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύµατι ἡμῶν ὅτι ἐσμὸν τόχκνα Θεοῦ. 17 εἰ δὲ 1Ί 
τέκνα, καὶ κληρονόμοι ' κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρογόµοι δὲ 
Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχοµεν ἵνα καὶ συ»δοξασθ ὦμε». 

“«ο]ίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ νῦν καιροῦ 18 
πρὸς τήν µέλλουσαν δόξα» ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. δή ὰρ 19 
ἀποκαραδοκία τῆς µτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ 
ἀπεκδέχεται. 20 τῇ γὰρ µαταιότητι ᾗ κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἁκοῦσα 20 
ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐπ ἐλπίδι 34 ὅτι καὶ αὐτὴ ἡᾗ κτίσις 9ἱ 
ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλένθε- 
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. 32 οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα 29 
ᾗ ατίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν" 35 οὐ µόνον δέ, 33 
ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος ἔχοντες καὶ αὐτοὶ 
ἓν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσιαν ἀπεκδεχόμενοι, τὴ» ἀπολύτρωσιν 
τοῦ σώματος ἡμῶν. 34 τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν ' ἐλπὶς δὲ βλεπο- 14 
µένη οὐκ ἔστιν ἑλπίς ' ὃ γὰρ βλέπει τις, τί καὶ ἐλπίζει; 25 εἰ δὲ ὃ 35 
οὐ βλέπομεν ἐλπίζομα», δὲ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 

10, δὲ ἁμαρτίαν 11. ὁ ἐγ. τὸν Χριστόν «9.5 (ποπ ϱ9) δι τὸ ἐνοικοῦν 
αὐτοῦ πνεῦμο 14. οὗτοί εἶσιν υἱοὲ Θεοῦ 18δ. ἀλλ 399. καὶ αὐτοί 86- 

οαπάαπι; καὶ ἡμεῖς αὐτοί 
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26 πλσαύτως δὲ καὶ τὸ πνεῦμα συνανειλαμβάνεται τῇ ἀσθενείᾳ 
ἡμῶ». τὸ γὰρ τί προσενξύµεθα καθὺ δεῖ οὐκ οἴδαμε», ἀλλὰ 

27 αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπεροντυγχάνει στεναγμοῖς ἁλαλήτοιρ 27 ὁ δὲ ο. 
ἐρευνῶν τὰς καρδίας οἶδον τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι 

98 κατὰ θεὸν ἐντυγχάνδι ὑπὲρ ἁγίων. 38 οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἆγα- 
πῶσιν τὸν τὸν πάντα συνεργοῖ εἷς ἀγαθόν, τοῖρ κατὰ πρόθεσιν 

29 κλητοῖς οὖσιν. 39 ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε» συμµόρφους 
τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, δὲ τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκο» ἐν 

30 πολλοῖς ἀδελφοῖς' 50 οὓς δὲ προώριαδ», τούτους καὶ ἀκάλεσεν 
καὶ οὓς ἐκάλεσον, τούτους καὶ ἐἑδικαίωσεν' οὓς δὲ ἐδικαίωσο», 
τούτους καὶ ἐδόξασεν. 

341 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶ», τί καθ 
32 ἡμῶν; ὃ2ὅς γε τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν 

πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα 
38 ἡμῖν χαρίσεται; ὀδτίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; θεὸς ὁ 
84 δικαιῶν ' δε τίς ὁ κατακρύω»; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ 

καὶ ἐγερθείς, ὃς καί ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ δεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει 19.3,3. 
35 ὑπὲρ ἡμῶν; ὅδ τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; .. ον 

Ψλίψις ῇ στενοχωρία ῆ διωγμὸς | ᾖ λιμὸς ῇ γυμνότης ᾗ κώδυνος ἢ 
36 μάχαιρα; 9θ καθὼς γέγφαπται ὅτι ἔνεκεν σοῦ θανατούµεθα ῦλη» άά ο) 

37 τήν ἡμέρα», ἑλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ὃ1 ἀλλ ἐν τούτοις ο ο 
38 πᾶσιν ὑπερνικῶμε» διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. 38 πέπεισµαι γὰρ 

ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε 
39 ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα, οὔτε δυνάµεις ὃδ οὔτε ὕψωμα οὔτε 

βάθος οὔτε τις χτίσις ἑτέρα δυνῄσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς 15. 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. 

ΙΧ 
Ωο Ἰ]εταθ]θ ἀο]οτ. Ὠεὶ Ργοπιίθθᾶ εἰωηι. Ύθτα Ρτοίθ Αὐταβαπηῖ. 
1 10ετα Ὠ6ἳ τας. Ἐματαο. Εἱἰρι]] ἵπβρο. ὨὙαἰοἰπία 1η θἱθοίορ Γοἱ 

οἱ Ἰργαθίθη.. 

1 “Άληθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὗ ψεύδοµαι, συμμαρτυρούσης 11. 1. 
δ µοι τῆς συνειδήσεώς µου ἐν πγούµατι ἁγίῳ, 3 ὅτι λύπη µοί ἐστιν 
8 μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνῃ τῇ καρδία μου ὃ γὐχόμηρ γὰρ 

ἀνάθεμα εἶναι αὐτὺς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν 
4 µου τῶν συγγενῶν µου κατὰ σάρκα, 3 οἴτινές εἶσι ᾿Ισραηλῖται, 

ὧν ᾗ υἱοθεσία καὶ ᾗ δόξα καὶ αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νοµοθεσία καὶ 
δ ᾗ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὃ ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ 

Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα. ὁ ὧν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς οἰρ τ, :5. 
6 τοὺς αἰῶνας, ἁμήν. ϐὃ Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 
7 Θεοῦ. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἱσραήλ, οὗτοι Ισραήλ" Ἴοὐδ ὅτι 

26. ταῖς ἀσθενείαις ... προσευξώµεθα νε. ἄλὰ ... ὀπερεντυγχάνει ὑπὲρ 
ἡμῶν 3δ. ἀλλ 30. ἕνεκα 38. οὔτε δυνάμεις ηίθ οὔτε ἐνεστῶτα Ρος 

ΙΧ. ὃ. αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ὅ. σάρκα, ὁ ὤν 
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δ6ν 11, οἷσὶν σπέρμα 4βραάμ, πάντος τέχνα, ἆλλ Ἐν Ισαὰκ κληθήσεταί 
Πε ν '5. σοι σπέρμα" δτοῦή ἔστιν, οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα ὃ 

τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογέοται εἰς σπέρµα. 
ον , 1. Ὁ ὀπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσο- Ὁ 
"οο 15, μαι καὶ ὅσται τῇ Σάῤῥα υἱός. 10 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα 10 
λος ἐξ ἑνὸς κοίτη» ἔχουσα, ᾿]σαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν. ὃ μήπω γὰρ 11 

γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν ῇ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ 

ἐκλογὴ» πρόὀθεσις τοῦ θεοῦ μόῃ, οὐκ ἐξ ἔργων ἄλλ ἐκ τοῦ κα- 
"ο. 3, λοῦντος, 13 ἐῤῥέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἑλάσσονι, 12 
"νο 15 καθὼς γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ ᾿Ησαῦ ἐμίσησα. 13 

Τί οὖν ἐροῦμο ; μή ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ; μὴ Ἰέροιτο. 14 
Έσω, 15 τῷ Μωνσεῖ γὰρ λόγει Ἐλεήσω ὃ ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν 16 

ἄν οὐτείρω. 6 ᾶρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχορτος, 16 
«κκο,16,. ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ. 17 ̓λόγει γὰρ ἡ Ἰθαφὴ τῷ Φαραώ ὅτι 11 

εἷς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείδωμαι ἓν σοὶ τὴν δύναμέν 
μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά µου ἐν πάσῃ τῇ ΥΠ. 18 ἄρα 18 

«εκτ. οὖν ὃν θέλει ἐλεᾷ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 19 Ἐρεῖς µοι οὖν ΤΙ 
οὗν ἔτι µέμφεται; τῷ }ὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέότηκεν; 
20 μενοῦ»γε, ὦ ἄνδρωπε, σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; 20 

ο {5,9 μῇ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι Τί µε ἐποίησαρ οὕτως; 1121 
οῦκ ἔχει ἐξουσίαν ὁ κδραμεὺς τοῦ πηλοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράµα- 
τος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦορ, ὃ δὲ εἷς ἀτιμίαν; 33 δὲ 29 
θέλων ὁ θεὺς ἐνδεῖξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν 
αὐτοῦ ἤνεγκεν ἐν πολλῇ µακροθυµίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα 
εἶ ἀπώλεια», 25 καὶ ἕνα }γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 23 
ἐπὶ σκεύη ἑλέους, ἃ προητοίµασεν εἰς δόξα», 3 οὓς καὶ ἐκάλεσεν 24 
ἡμᾶς οὐ µόνον ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, 35 ὡς καὶ ἐν 2ὔ 

ολα τῷ ὕ Ὡσηὲ λάγει Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν µου καὶ τὴν οὐκ 
Ἴλος , ἠγαπημένη» ἠγαπημένην, 26 καὶ ἔσται ἓν τῷ τόπφ οὗ ἐῤῥέθη αὐ- 26 

Ὁ χοῖρ Οὐ λαός μου ὑμαῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζώντος. 
Ἔν ιο 37 Ἡσαῖας δὲ αράζαι ὑπὲρ τοῦ Ισραήλ Ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν 21 
τῶν Ἱσραῇλ ὡς ᾗ ἄμμος τῆς θαλάσσης » τὸ ὑπόλειμμα σωθήσε- 

ται. 2Θλόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέµνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι 

«Εο |, 9, λόγον συντετμηµένον ποιήσει κύριος. ἐπὶ τῆς γῆς. 39 καὶ καθὼς 29 
προείρηκεν, Ἡσαϊας Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατόλιπεν ἡ ἡμῖν 

σπέρµα, ὧς «Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὥς Γόμοῤῥα ἄν ὁμοιῶ- 
θηµεν. | 

Τί οὖν ἑροῦμο»; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ διώκοντα δικαιοσύνη» κα: 90 
τέλαβεν δικαιοσύνη», δικαιοσύνη» δὲ τὴν ὃκ πίστεως, ὃ4 ]σραῇλ δἱ 
δὲ διώκῶν νόµον δικαιοσύνης αἷς »όμον δικαιοσύνης οὐκ ἔφθασε». 

11. φαῦλον: κακόν ... τοῦ Θεοῦ πρόθεσις 12. ἐῤῥήθη 1ὔ. τῷ γὰρ 
Μωσῇῆ 16. ἐλεοῦντος 18. ἐλεε 19. οὖν µοι... οι οὖν βθομπάνπα... 
σ (ποη ς) ΟΠ γάρ 26. ἐῤῥήθη 21. κατάλειμμα 290. ὡμοιώθημεν 
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ϐρ 53 διὰ τν ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ ὡς ἐξ ἔργων νόµου προσέ- 
39 κοψα» }ὰρ τῴ λώφ τοῦ προσκόµµατος, δ5 παθὼς }εγραπται λα ὲ. 

1δοὺ τίθηµι ἐν .Σιὼν λίθο ππροσκόµµατος καὶ πύτρα» σκανδά- τοι. 
λου, καὶ ὁ αιστεύων ἐπ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 

Χ. 

εαἀᾳποἳ ποραηίος ΟἨτίβέο Πάεπι. ὓοτα Πάέ οπηπθ8 βοτναπίαν. Ὑαιοί- 
πία ἀθ ο άαοῖη 8ο ροη(ἰριβ. 

] δελφοί, ἡ Ἶ μὲν εὐδοκία τῆς ἁρής καρδίας καὶ ᾗ δέῃσις πρὸς 
τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρία». 3 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι 

ὃ ζῆλορ Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ οὐ καί ἐπίγνωσιν ὃ ἀγνοοῦντας γὰρ ϱιὶ Α, 9. 
τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνήν καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες 

4 στῇσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησα». 4 τέλος γὰρ 
ὅ νόµου Χριστὸς εἶς δικαιοσύνη» παντὶ τῷ πιστεύονει. ὃ Μωυσῆς 

γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόµου, ὅτι ὁ ποιῄίσας 
6 αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 6 δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύ»η ετ18, 5. 

οὕτως λάγει Μὴ εἴπῃο ἂν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἀναβήσαται δές τὸν ιο, 
| οὐραρόν; τοῦτ ἔστιν Χριστὸν. κατα]αγεῦν. Ἰῇ τίς καταβήσο- 

ται εἰς τὴν ἄβυσσο»; τοῦτ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 

6 ὃ ἀλλὰ τί λέγει; ᾽Εγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόµατί σου 
καὶ ἓν τῇ καρδίᾳ σου" τοῦτ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῇς πίστεως ὃ κηρύσ- 

0 σοµε». ὃ ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόµατέ σου κύριον ᾿]ησοῦ», 
καὶ πιστεύσῃο ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ 9εὸὺς αὐτὸν ἤγδιρεν ἐκ 

10 νεκρών, σωθήσῃ’ 109 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνη», στό- 
41 ματι δὲ ὁμολογεῖται εἶς σωτηρίαν. 33 λέγει γὰρ ἡ γραφή Πᾶς ὁ ἂλὰ, 
12 πιστεύων ἐπὶ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται 12οὐ γάρ ἐστιν δια- | 

στολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ. Ἕλληνος ὁ γὰρ αὐτὸς κύιος πάντων», 3, 33. 
18 πλοντῶν εἰ πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν. 8 Πάς γὰρ "λος 3, 
4/1 ὃς ἂν ὀπικαλέσηται τὺ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 14 πῶς οὖν ἐπι- λεἲ δν. 

καλέσονται εἷς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ 
15 ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσιν χωρὶς κηρύσσορτος; 15 πῶς δὲ κη- 

θύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς έγραπται Ὡς ὡραῖοι οἱ 
πόδερ τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην», τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ «Εις», 1. 
ἆγαθά. 

16 “4λ)λ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἡσαῖαρ Ἰὰρ λόμος 
17 180 Κύριο, είς ἐπίστευσεν τῇ ἀκνοῇ ἡμῶν; 17 ἄρα ἡ πίσειρ ἐξ 
18 ἀκοῆς, ᾗ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος θεοῦ. 15 ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἥκου- ον 

σαν; μενοῦνγε Εὺ πᾶσαν τὴν 1» ἐξῆλθον ὁ φθόγγου αὐτῶ», 
19 καὶ οἱ; τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ 

λέγω, μὴ Ισραῇλ οὐκ ὄγνω; πρῶτος ἹΜωυσῆς λέγει Εγὼ παραζη- "Όι 3, 
λώσω ὑμᾶρ ἐπὶ οὐκ ὄθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυγέτῳ παροργιῶ ὑμᾶν. ᾿ 

, 

33. πᾶς ὁ πεστεύων 
Χ. 1. ἡ δέῃσις ᾗ ... αὐτῶν: τοῦ Ἱσραήλ ... ἐστιν εἷ ϐ. οὕτω 

19. οὐκ ἔγνω Ισραήλ 
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«κε σ5,1. 20 Ἡσαϊας δὲ ἀποτολμά καὶ λέγει Εὐρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσι», 20 
ἐμφανὴς ἐγενόμη» τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι». 24 πρὸς δὲ τὺν Ἱσραὴλ οἱ 

«Κες», 1. λόγει Ὅλην τὴν ἡμέραν ἑξοπέτασα τὰς χεῖράρ µου πρὸς λαὺν 
ἀπειθοῦντα. καὶ ἀντιλέγοντα. 

ΧΙ. 
ο αάβθοταπι Ριτς οἷθο, Ρατθ το]θοί. Ιπογθάυ]έθς «αάβθοτυσα ΑβΑ]18 

δοηῖσπι οχβΜΙδ; αθἆ πιαπθύ β8]08 οἱ Ίρβπη Τεγ8ε]. 

μη 4έγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ θοὸς τὸν λαὺν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο' 1 
καὶ γὰρ ἐγὼ Ἱσραηλάτης εἰμί, ἐκ σπέρματος “Αβραάμ, φυλῆρ 
Βονιαμό. 2 ρύὺκ ἀπώπατο ὁ θεὸς τὸν λαὺν αὐτοῦ ὃν προέγνω. 3 
ᾖ οὐκ οἴδατα ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ᾗ Ἰθαφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεᾷ 

δα ης, κατὰ τοῦ Ἰσραήλ! ὃ Κύρω, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ ὃ 

θυσιαστήριά σου κατόσκαψα»» κἀγὼ ὑπελείφθη». µόνος καὶ ὃγ 
τοῦσι τὴν ψυήν μου. 4 ἀλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρηματισμός; έ 

1 Ἀς19 Κατέλιπον ἁμαυτῷ ὀπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν 
γόνυ τῇ Βάαλ. ὃ οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ὅ 
ἐκλογὴ» χάριτος γέγονεν θε δὲ χάριτι, οὐχέτι εξ ἔργων, ἐπεὶ ϐ 
ᾗ χάρις οὐκέτι γένεται χάρις οἱ δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ἔστιν χάρις, 
ἐπεὶ τὸ ἔργον οὐχέτι ἔστιω ἔργον. Ἱ Τέ οὖν; ὃ ἐπιζητεῖ Ισραήλ, Ἱ 
τοῦτο οὐκ ἐπέτυχο», ᾗ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχεν' οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώ- 

ορ. θησα», ὃ καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς πρεῦμα κα- 8 
᾿σασύδεως, ᾿ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλάπειν καὶ ὧτα τοῦ μὴ ἀκούει», 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέραρ. 9 καὶ 4ανὶδ λέγει Γενηθήτω ἡ τράπεζα 9 

"ες 69, αὐτῶν είς παγίδα καὶ εἰς θήρα» καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς ἆν- 
ῶ ο) ταπύδοµα αὐτοῖς, 10 σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μή 10 

βλέπει», καὶ τὸν φῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς σύγκαμψο». 

ἄέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσι»; μὴ 7ένοιτο ἀλλὰ τῷ {1 
αὐτῶν παραπτώµαει ᾗ σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν, εἰς τὸ παραζηλώ- 

19,19. σαι αὐτούς. 12 εἱ δὲ τὸ παράπτωµα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ 19 
σὺ ὕττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶ», πόσῳ μᾶλλον τὺ πλήρωμα 
αὐτῶν. 19 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖρ ἔθνεσιν. ἐφ ὅσον µέν εἰμι ἐγὼ 19 
ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν διαπονίαν µου δοξάζω, 14 εἰ πως παρα- 14 
ζηλώσω μου τὴν σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. {5 εἰ γὰρ ᾗ 15 
ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς ἦ πρόσληµψις αἱ μὴ ζωὴ 
ἐκ ροκρῶν; 16 δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα" καὶ εἰ ἡ 16 
ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 

Εἰ δέ τιρὸς τῶν κλάδων ἐξεκλάσθησα», σὺ δὲ ἁγοάλαιος ὧν 11 
ἀνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς καὶ συγκοιρωνὸς τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιό- 
εητος τῆς ἑλαίας ἐγένου, 18 μὴ κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰ δὲ 18 
καζακανχᾶσαι, οὗ σὺ τὴν ῥψδαν βαστάζειρ ἀλλ᾽ ᾗ ῥία σέ. 19 ἐρεῖς 19 
οὖν ᾿Εξεκλάώσθησαν οἱ κλάδοι ἕνα ἐγὼ ἐγκεντρισθῶ. 30 καλώς τῇ 20 

....-------- 

ΧΙ. 2. 84ἆ ἵη Ώηθ λέγων 9. καὶ τὰ θυσιαστήρια Ἰ. τοῦτο: τού- 
του 15. πρόσληψις 
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ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησα», σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλοφρό- 
21ψει, ἀλλὰ φοβοῦ 3 εἰ γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐκ 
22 ἐφείσατο, µή πως οὐδὲ σοῦ φείσεται. 22ΐδε οὖν χρηστότητα καὶ 

ἀποτομίαν Θεοῦ. ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόρτας ἀποτομία, ἐπὶ δὲ σὲ 
χρηστότης Θεοῦ, ἐὰν ἐπιμείνῇς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἔκκο- 

23 πήσῃ. 39 κἀκεῦνοι δέ, ἐὰν μῇ ἐπιμείωσιῳ τῇ ἀπιστᾳ, ἔγκεν- 
τρισθήσονται’ δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς πάλιν ἐγκεντρίσαι αὐ- 

2Ατούς. 34 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ 
παρὰ φύσιο ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιο», πόσφ μᾶλλον οὗτοι οἱ 
κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἑλαίᾳ. 

256 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριο» τοῦτο, 
ὕα μὴ ἤτε ἑαντοῖς φρόνιµοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ισραὴλ 

20 Τόγονεν ὄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ, 35 καὶ οὕτως 
πᾶς Ἰσραῇλ σωθήσεται, καθὼς Τέγραπται δει ἐ ἐκ Σιὼν ὁ ῥνό- 2ος οἳ 9, 

2Ἴμενοςυ, ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾽Ιακώβ. 37 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ "ος 3ή, 
28 παρ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 25 κατὰ 

μὲν τὸ εὐαγ]έλιον ἐχθροὶ δ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἄγαπη- 
29 τοὶ διὰ τοὺς πατέρας. 3 ἀμοταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα καὶ 
30 ᾗ κλῆσιο τοῦ Θεοῦ. 30 ὥσπερ }ὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ 
51 Θεῷ, »ῦν δὲ ἠλεήθητε τῇ τούτων ἀπειθεία, δἱ οὕτως καὶ οὗτοι 
32 νῦν ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳφ ἑλέει ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐλεηθῶσι». ὃλσυνέ- 

κλεισεν γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας οἱς ἀπείθειαν ἵνα τοὺς πάντας οὰ 3, 3. 
95 ἐλεήση. ὃδ Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως Θεοῦ" 

ὡς ἀγεξερεύνητα τὰ κρίµατα αὐτοῦ «καὶ ἀνοξιχνίαστοι αἱ ὁδοί 
94 αὐτοῦ. 84 τίς γὰρ ὄγνω νοῦν κυρίου; ῇ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγέ η 
ὀδφετο; ὃ5 | ῇ τίς προέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτφ; 1108 413. 

,.. 

(Ες 40, 

96 56 ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δ αὐτοῦ καὶ δἱ, αὐτὸν τὰ πάντα" αὐτῷ ἡ 4.) 
1 6ο 8, 6. 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἁμήν. Οοἱ 1, 6. 
: 16, 21. 

ΧΠ. 

Φαποίς γινεπάνμπ ρταίίβθαιθ ἀοπῖς τθοίθ υἱοπάμπα. Απιοσί, πιοάθρίϊῖαο, 
πιθπβιθιάτπὶ βιἀθπάνηι, 

] Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οὐιτιρμῶν τοῦ θεοῦ, 
παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμών θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ 

2 θεῷ, τὴν λογικὴν λατρεία» ὑμῶν 2καὶ μὴ συσχηµατίεσθε τῷ 
αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νούς, ας 
τὸ δοκιµάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ 

ὃ εὐάροστον καὶ τέλειον. ὃ λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἓ αρησ, 

μοι παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπορφρονεῖν παρ ὃ δεῖ φρονεῖν, 

ἀλλὰ φρορεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστφ ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέ. 1οοτἍ1. 

2Ι. φείσηται ᾖ22. ἀποτομίαν .. . χρηστότητα ... Ο8ι Θθιοῦ 23. καὶ 
ἐκεῖνοις 20. παρ ἑαυτοῖς 26. οὕτω . . καὶ ἀποστρέψει 90. καὶ ὑμεῖς 
31. οὕτω 

ΧΙ. 2. νοὺς ὑμῶν 
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:Ο013 σον πίστεως. Ἀκαθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι µέλη πολλὰ ἔχομεν, ἆ 
τὰ δὲ µέλη πάντα οὗ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, ὃ οὕτως οἱ πολλοὶ 

ο» ὃν σώμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ καθ εἷς ἀλλήλων µέλη, ὃ ὄχον- ὃ 
ΕΡΕ 4,25. ἃ ρ 4 ἡ , 4 » ς ον ρ 

τες δ8 χαρίσματα κατὰ την χαριν τη» δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, 
3 ρ ν νι ο. ρ ” , 1.” Ερλ4,11. εἰτε προφητεία» κατα τη» ἀναλολίαν τῆς πίστεως, ' 8τ8 διαπο- Ἰ 

νία» ἓν τῇ διακονία, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλία, δεῖτε ὁ ὃ 
ν 3 ρω , ε 4 9 « ε 

παρακαλών ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδοὺρ ἐν ἁπλότητι, ὁ 
.ο ιά 3 - ε 2 ο 2 ς [ή 

προϊσταμενὸς ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ιλαρὀσητι. 
Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρὀν, κολλώ- 8 

µενοι τῷ ἀγαθφ, 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ 1ὺ 
1615 τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, 1 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύ- 14 

ματι ζέοντες, τῷ κυρίφ δουλεύοντες, ἀΣτῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ 12 
οἱ 4, 3. θάψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, {9 ταῖο 19 ΄ 

χθείαις τῶν ἁγίων κοινωφοῦντες, τὴν φιλοξενία» διώκοντες. 14 εὖ. 14 
μια, λογεῖτα τοὺς διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ μῆ καταρᾶσθε. (5 χαίρει» 15 

βετὰ χαιρόντω», κλαίει μετὰ κλαιόντων. 16τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλή- 16’ 
15,5. λους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπειφοῖς 

συναπαγόµενοι’ μὴ γύεσθε φρόνιµοι παρ ἑαυτοῖρ. 1” μηδενὶ κακὸν 17 
10931. ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες, προγοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀν- 

δ1. θρώπω», 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων 18 
εἰρηνεύοντες, 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 19 

πας τόπον τῇ ὀργῇ᾽ γέγραπται γάρ Ἔμοὶ ἐκδέκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, 
5. λέγει κύριος. 30 ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρύς σον, ψώμιζε αὐτόν ' ἐὰν 20 

2”, αλ. διψᾷ, πύτιζε αὐτὸν τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 32 μὴ νικώ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα 21 
2 » 3 ” 3 , 

ἓν τῷ αγαῦφῷ τὸ κακο». 

ωι 

ΧΙΙ. 

Μαρ]είγαμῦας ραγοπάσπι, ΒΕΠ ουἶαμθ Αηβηζος (πι ασπάστα, νἱρὶ- 
' Ιαηάσπι. 

ας ΠἩᾶσα ψυχῇ ἐξονσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ 4 
ἔσει ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγ- 
µέναι εἰσίν. 3ὰ ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ Φεοῦ 2 
διαταγῇ ἀνθέστηκεν ' οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρῖμα λήµψο»- 
ται. ὃ οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ ὃ 

” 4 4 ο 4 ρ Ν 2 μ ιν 

κακῷ. θέλεις δὲ μῇ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσία»; τὸ ἀγαθὸν ποίδι, 
ι . 3 3 νο 4 ”. ολ , / 39 ν 2 9 καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς 4 Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ 4 
ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ ' οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαι- 
ϱαν φορεῖ' Θεοῦ γὰρ διάκονόρ ἐστιν ἔκδικος εἶς ὀργὴ» τῷ τὸ 
κακὸν πράσσοντι. ὃ διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον διὰ τὴν ὅ 
3 4 ] . 4 λ ᾿ 6 4 ” ν) 4 ῤ 
ὀρ)η» άλλα και διὰ τὴν σννειδησι». δια τοῦτο γαρ »αι φόρους ϐ 

ὅ. τὸ δὲ; ὁ δὲ 11. κυρίφ: ς (ποπ ςθ) καιρῷ Ί4. τοὺς διώκοντας ὑμᾶς 
16. καὶ κλαίει 

ο ΧΠ. 1. οὖσαι; αάᾶ ἑξουσίαι ὃ. τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν κακῶν. 
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τελεῖτ6" λειτουργοὶ }ὰρ Θεοῦ εἰσίν εἶ, αὐτὸ τοῦτο προσκαρτε- 
Ἰ ροῦντθς, Ἰἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάςᾳ, τῷ τὸν φόρο» τὸν φόρο», 

τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φάβο», σῷ τὴν τιμὴν 
8 τὴν τιμήν. 8 Μηδενὶ μη δὲν ὀφείλοτε, εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν ' Ἡι 
6 ὁ γὰρ ἀγαπώῶν τὸν ἕτερον νόµον πεπλήρωκε». Ὁ τὸ γὰρ οὐ μοι τ Εκ 39, 

χεύσεις, Ου φονεύσειᾳ, Ου κλέψεις, Οὓὺκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἶ τις "Ιωφ,ιο. 
ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγφ τούτφ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ μα νὰ. ῳ 

10 πήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 19 ᾗ ἀγάπῃ τῷ πλησίον ιζοι»,α. 
14 κακὺν οὐκ ἐργάζαται πλήρωμα οὖν νόµου ἡ ἀάπη. 1 Καὶ 

τοῦτο οἰδότες τὸν καιρό», ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι" ρω 
{2 »ὔν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ᾗ σωτηρία. ᾗ ὅτε ἐπιστεύσαμιν. λἡ νὺξ "ο - 

προέκοψε» . ᾗ δὲ ἡμέρα ὔγγικε». ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ 

ἸΦσκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. ἵδ ώς ἐν ἡμέρα . 

εὐσχημόνως περιπατήσωµεν, μῆ κώμοις καὶ µέθαις, μὴ κοίταις 6ὰ 3, 1τ. 
14 καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλφ, 14 ἀλλὰ ἐνδύσασθο τὸν κύριο» 

ἸΙησοῦν Ἄριστόν, καὶ τῇς σαρκὺς πρόνοια» μὴ ποιεῖσθε εἰς ἔπι- 
θυµίας. 

ΧΙΥ. 
Ὀο οἴδοσαπι ἀἰθτιπιααο αρα. Ιπιρθοϊ]ῖθ ρατοθρπάωπι. Οανεπάς οἵ- 
{ρηθίο ἵπ οἱθοσαπι 8ο ἀϊθταπι πβα. Νοπ {θπιοτο Ἰαάϊοβπάατ. 86- 

αἀθπάες οοπβοϊθη(ἶ8, 

μον Τὸ» δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ οαἷς δια- 15, 1.τ. 
ὃ κρίσεις διαλογισμῶν. 325ρ μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ 
ὃ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὃὸ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἔξουθε- 

φείτω΄ ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κριέτω" ὁ θεὸς γὰρ 15, 1. 
ἀ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ στίς εἶ ὁ κρίνω» ἀλλότριον οἰκέτη») τῷ οι 

ἰδίφ κυρίῳ στήκει ἂ πίστει ̓ σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος 
στῆσαι αὐτόν. ὅ ὃς μὲν πρύει ἡμέραν παρ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει κ... 

ϐ πᾶσαν ἡμέραν ' ἕκαστος ἐν τῷ ἐδρ νοῖ πληροφορείσθω. δὁ 
φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίφ φρονεῖ, καὶ ὁ μὴ φρονῶν την ἡμέραν 
κυρίῳ οὐ Φφρονεῖ, καὶ ὁ ἐσθίων κυρίφ ἐσθίαι, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ 
θεῷ καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίφ οὖν ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 

Ἱ 8 7Τοὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαντῷ ζῇ, καὶ οὐδεῖς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει' ὃ ἐάν 
τε γὰρ ζώμε», τῷ κυρίφ ζῶμε», ἐών τε ἀποθνήσκωμα», τῷ κυρίφ 
ἀποθνήσκομον. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τ8 ἀποῦ»ῄσκωμεν, τοῦ 

9 κυρίου ἐσμέν. Ὁ εἶ τοῦτο γὰρ Χριστὰς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν ἵνα «οος,ι». 
"40 καὶ νεκρών καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 σὺ δὲ τέ κρόειᾳ τὸν ἀδελφόν ν λε. 

σον; ἤ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παρα- « 

Φ 

στ 

]. ἀπόδοτε οὖν 8. ̓ ἀγαπᾷν ἀλλήλονς 9. κλέψείς: αάάἆ Οὐ φευδοµαρτυ- 
ρήσεις ... τούτῳ τῷ λόγῳ ... σεαυτόν: ἑαυτόν 12. καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ 
14. ἆλλ 

ΧΙΝΥ. 3. ὁ δὲ µή: καὶ ὁ µή 4. δυνατὸς γάρ ἐστι» ὁ Θεός ϐ. καὶ ὁ 

ἐσθίων: ΟΙ καὶ ϐ. Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἀνέζησεν, ἵνα 
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109319, στησύµαθα τῷ βήµατι τοῦ Θεοῦ. 14 γέγραπται γάρ Ζῶ ἐγώ, λέγει 14 
ων μύρο, κά καὶ ρα πᾶν Τόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσο ἐξομολογή- 

Μι 11, 96 ρα ὀύν ἕκαστορ ἡμῶρ περὶ ἑαντοῦ λὀγο 12 
:. δώσει τῷ θεᾷ. 

Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίωµε», ἀλλὰ τοῦτο κρίατθ μᾶλλον», 19 
τὸ μὴ τιθέναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφφ ἤ σκάνδαλον. 14 οἶδα καὶ 14 

ο. πέπεισμαι ἐν κυρίφ ᾿]ησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δὲ αὐτοῦ, οἱ μὴ τῷ 
| λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ὀκείνφ κοινόὀν. 5 εἰ γὰρ διὰ βοῶμα 15 
| ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. μὴ τῷ 

160998,1. βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλνε ὑπὲρ οὗ Ἄριστὸς ἀπέθανε». 16 μὴ 16 
ι 0ο 8/8, βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν τὸ ἀγαθόν. 37 οὗ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία 17 

τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ 
| ἓν πνεύματι ἁγίῳ' 1δόὸ γὰρ ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ Χρισεῷ εὐά- 18 
| ῥεστος τῷ Θεῴῷ καὶ δόκιµος τοῖς ἀνθρώποις. 39 ἄρα οὖν τὰ τῆς 19 
| εἰρήνης διώκωµε» καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 39 μὴ 2ὐ 

Σίέ1, 19. ἔνεκεν βρώματος κατᾶλνε τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, πάντα μὲν καθαρά, 
ἀλλὰ κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόµµατος ἑσθίοντι' 34 κα- 24 

10983. λὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πιεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ᾧ ὁ ἀδελφός 
σου προσκόπτει. 32 σὺ πίστιν ἔχει κατὰ σεαυτὸν ἔχε ἐνώπιον 23 
τοῦ Θεοῦ. μµακάριος ὁ μὴ κρύων ἑαυτὸν ἐν ᾧ δοκιμάζει 25 ὁ 29 
δὲ διακρινόµενος ἐὰν φάἀγί κατακέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως 
πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστίν. 

ΧΥ. 

Οοποοχάἶθθ εαάθπάτπα ποαζμ]ᾳ1θ απιοχῖ ο{ΠοίΙβ. Ὦ9 ορὶθίοῖθθ εθνθ- 
ιο. Ῥαυΐας ἩοπιαποῬ νίβιταθ. ο οοἱθοία Ηιοτοβο]γτιαπι ρετ- 

{ργοπάα ο Ῥοτϊοι]ο Ἱππηϊπθηίθ, 

1, 1. Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνά- 4 
των βαστάζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκει. 3ἕκαστος ἡμῶν τῷ » 
πλησίον ἀρεσκέτω εἰἷς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομή»ν ἃκαὶ γὰρ ὁ' 8 

"τε. Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσε», ἀλλὰ καθὼς Ἰέγραπται Οἱ ὀνειδισμοὶ 
ο σῶν ὀνειδιζόντων σὲ ἐπέπεσαν ἐπ ἐμέ. 3 ὅσα γὰρ, προεγράφη, 4 
εἶς τὴν ἡμετέραν διδασκαλία» ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ 

τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὃ ὁ δὲ θεὺς ὅ 
σῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν 
ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿]ησοῦν, 8 ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στὀ- ϐ 
ματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

| 14,1. στοῦ. ᾖἸ διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Ἄριστὸς Ἱ 
προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ. ὃ λέγω γὰρ Χριστὸν διά- 8 

10. Θεοῦ; Χριστοῦ 14. αὐτοῦ: ἑαυτοῦ 15. γάρ: δὲ 18. τούτῳ: τού- 
τοις 21. προσκόπτει ἢ σκανδαλίξεται ἢ ἀσθενεῖ 22. σεαυτόνὲ ς (ΠΟΠ ςε) 
σαυτόν 
 ΧΥ. 2. ἕκαστος γάρ 4. ἐγράφη: προεγράφη ἸΊ. ὑμᾶς; ἡμᾶς ... 

οπι τοῦ 8. γάρ: δέ ... Ιησοῦν Χριστόν 
.- ρραντηνπ  - 



258 ΒΟΜ. 150, 9. -- 29. 

π020» Τεγερῆσθαι περιτοµής ὑπὲρ ἀληθείαρ θεοῦ, εἰς τὺ βεβαιώ- 
Φ σαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων . τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους αι 

δοξάσαι τὸν θούν, καθὼς Ίέγραπται ἄιὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί ω- ϱ. 69) 
Ί0σοι ἐν ἔθνεσιυ καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλώῶ. 10 καὶ παλιν λέγει "δια... 

41 Εὐφράνθητε έθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 13 καὶ πάλιν «4ὐεῖτε 11, 
πάντα τὰ ἔθη τὸν κύριο», καὶ ἐπαινευάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ 

19λαοί 13 καὶ πάλι Ἡσαϊῖας λέγει Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ ᾿}εσσαὶ καὶ ὁ κει Ἡ. 
13 ἀνισίάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦοι. 19ὁ δὲ 

Ἱ θεὺς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ 
πιστεύει», εἰς τὸ περισσεύει» ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάµει πνεύ- 
µατος ἁγίου. 

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί µου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν», ὅτι 
καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεων, 

1ὔ δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν' 15 τολμηρότερο» δὲ ἔγθαψα 
ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὥς ὁπαναμιμνήσκω» ὑμᾶς διὰ τὴν χάριν τὴν 

16 δοθεῖσάν µοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ 16 εἰς τὺ εἶναί µε λειτουρχὸν «Χριστοῦ 
Ἰησοῦ εἰἶς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἕνα 
γέρηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνρῶν εὐπρόσδενμτος, ἡγιασμένη ἓν πνεύ- 

17 µατι ἁγίφ. {7 ὄχω οὖν εὖν καύὐχησιω ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τὰ πρὸς 
18τὸν Θεόν. 18οὐ γὰρ τολµήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατηργάσατο 
19 Χριστὸς δί ἐμοῦ εἰς ὑπακοὴν ἐθνών, λόγφ καὶ ἔργφ, {9 ἐν δυνά- 

µει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάµει πνεύματος, ὥστε µε ἀπὸ 
Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλφ µέχρι τοῦ Ἰ]λλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ 

20 εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 320 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελί- 
ζεσθαι οὔχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα µῆ ἐπ ἀλλύτριον θεµέ- 

33 λιον οἰκοδομῶ, 31 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται οἷς οὐκ ἀνη}γέλη περὶ "95 
αυτου, ὄψογρται, και οι ουχ ἀκῆκοασι, συ»ήσουσι. 

22 ά4ιὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, 
93 35 νυνὶ δὲ µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖρ κλίµασιν τούτοις, ἐπιποθίαν 
24 δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ ἱκανῶν ἐτῶν, 34 ὧς ἄν πο- λε]δι. 

ρεύωμαι εἶἷς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ἡμᾶς ἐλπιζω γὰρ χο. ᾿ 
διαπορευύµενος θεάσασθαι μάς καὶ ἀφ ὑμῶν προπεμφθΊναιιε, δα, ἐς, 

20 ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρώτον ἀπὸ µέρους ἐμπλησθῦ. 2 γυνὶ δὲ πο- 

90 ρεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 εὐδόκησαν γὰρ 
Μακεδονία καὶ “4χαῖα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰ τοὺς πτω- τα 8, 9, 

27 χοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 321 εὐδόκησαν Ἰάρ, καὶ 
ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν ' εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνη- 10οβ,1. 
σαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖρ σαρκικοῖς λειτουργῆσαι 

28 αὐτοῖο. 39 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάµενος αὐτοῖς τὸν 
39 καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δὲ ὑμῶν εἰ Σπανίαν' 9 οἶδα δὲ α-- 

41. τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε 1δ. ὑμῖν, ἀδελφοὲ 160. 
᾿ησοῦ Χριστοῦ 17. Οἱι τήν ϱἱ τόν 18. λαλεῖν τι ... κατειργάσατο 
19. πνεύματος θεοῦ 20. οὕτω «29. ἐκανῶν; πολλὼν 34. ἄν: ἐάν ... 
ἀφ; ὑφ 27. αὐτῶν εἶσιν 38. τὴν Σπανίαν 

ἡ 



ΔΟΝ. 15, 90. --- 16, 16. 289 

ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ ἑλεύ- 
σοµαι. δ0 παρακαλώ δὲ ὑμᾶς διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Γησοῦ Χρι- 50 

ο ουἱε, 1, στοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος συναγωνίσασθαί µοι ἐν 
ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεό», δἱ ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ δἳ 
τῶν ἀπειθούντων ἓν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ ἡ διακονία µου ἡ ες Ίδρου- 
σαλὴμ εὐπρόσδεκτος ένηται τοῖς ἁγίοι, ὃΣ ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω ἃδ 
πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήµατος Θεοῦ καὶ συναναπαύσωµαι ὑμῖν. 35 ὁ 93 
δὲ Θεὺς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν ἁμήν». 

ΧγΤΙ. 

Ἐμοοεῦο οοπιποπάβίασ,. μῥαἰπίαοπθἈ ναγίθθ. Ὑπαπάα ἀἱβριάϊα. 
Γοχο]ορια. 

δΣυνίστηµι δὲ ὑμῖν Φοίβη» τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαρ διάκο- 4 
νον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς, 2 ἵνα προσδέξησθε αὐτὴν 2 
ἐν κυρίφ ἁξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῇτο αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν 
χοίζη πράγµατι' καὶ γὰρ αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ 
ἐμοῦ αὐτοῦ. 

Αο18. ἄσπάσασθε Πρίσκαν καὶ «4κύλαν τοὺς συνεργούς µου ἐν 2 
Χριστῷ ᾿]ησοῦ, {4 οἴτιες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς µου τὸν ἑαυτῶν τρᾶ- έ 
χῆλον ὑπέθηκα», οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαρισεώ ἀλλὰ καὶ πᾶσαι 

1 οὐ 10, αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν, ὅ καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησία». δ 
ἀσπάσασθε ᾿Επαύετον τὸν ἀγαπητόν µου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς 

“σίας εἰς Χριστόν. ὃ ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν 
εἰς ἡμᾶς. Ἰ ἀσπάσασθε -4νδρόνικον καὶ ἸΙουρίαν τοὺς συγγενεῖς 
µου καὶ συναιχµαλώτους µου, οὗτινές εἶσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἆπο- 
στόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ 7έγοναν ἐν «Χριστῷ. ὃ ἀσπάσασθε 8 
μπλίαν τὸν ἀγαπητόν µου ἓν κυρίφ. Ὁ ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν 9 
τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν µου. 
10 ἀσπάσασθε "4πελλῆν τὸν δὀκιµον ἐν Χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς 10 
ἐκ τῶν ᾿άριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα σὺν συγγενῇ 11 
µου. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν κυρίφ. 
13 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν κυρίφ. 13 
ἀσπάσασθε «Περσίδα τὴν ἀγαπητή», ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν 

Φε 1, πυρίῳ. 19 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἓν κυρίφ καὶ τὴν 13 
ο, µητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασθε ᾿σύγκριτο», Φλέγοντα, 14 

Ἑρμῆν, ΙΠατρόβα», ἙἝρμᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 
16 ἀσπάσασθε «Φιλόλογον καὶ Ιουλία», Νηρέα καὶ τὴν ἀἆδελ- 15 
φὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 

1ος». 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήµατι ἁγίφ. ἀσπάξονται ὑμᾶς αἱ 16 
1Τι 5,26. ἐχχλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 

9 

-ᾱ ὃν 

1ρο95, 14. 

ὁ0. τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ῥ0. ὑμᾶς, ἀθελφοί 3]. καὶ; αά ἵνα 
ΧγΙ. 2. αὐτὴν προσδίξησθε ο... αὐτή: αὕτη ... καὶ αὐτοῦ ἐμοῦ 

δ. Πρίσκιλλαν ὅ. «σίας: “Αχαΐας Ἱ. γεγόνασιν 4. Ἑρμᾶν, Πατρό-. 
βαν, Ἑρμῆν 16. Οἵι πᾶσαι 

Νου, Το5:, εἆ, Τ{, 1ν 



200 ΒΟΜ. 160, 17. ΏΏ 1 60. 1, 7. 

1] Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας 
καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχἠν ἣν ὑμεῖς ἐμάθείε ποιοῦντας, 

16 καὶ ἐκκλώατε ἀπ αὐτῶν 19 οί γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίφ ἡμῶν 
Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρή- Ρυἱ15, 19. 
στολογίας καὶ εὐλογίαρ ἑξαπατῶσι» τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 

19 19 ἡ γὰρ ὑμῶν ὑπακοὴ εἰς πάντας ἀφύκετο ἐφ ὑμῖν οὖν χαίρω, . 
θέλω δὲ ὑμᾶν σοφοὺς εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκθραίους δὲ εἶρ τὸ 

20 κακόν. 30 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ 
τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. 

Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ ὑμῶ». 
21 Ασπάζοται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός µον, καὶ «άούχιος και 
30 ]άσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγ]ενεῖς μου. 23 ἀσπάζομαι ὑμᾶς 
28 ἡγὼ Τέρτιος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολῆν ἐν κυρίφ. 35 ἀσπάδεται Δει πλ. 

ὑμᾶς Γάϊος ὃ ξένου μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας. ἀσπάδοται 16 ο. 

ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰχορόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 
11 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων 
ὑμῶν ἁμή». 

2ὔὅ τῷ δὲ δυραμένφ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν µου και αἱ μάε 1... 
τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλνψι» μυστηρίου χρόνοις 3 »- 

26 αἰωνίοις σεσιγηµένου, 36 φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν 
προφητικῶν κατ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίον θεοῦ εἰς ὑπακοὴν πίστεως 

27 εὖ πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθόντος, 27 μόνφ σοφῷ Θεῷ, διὰ ᾿]ησοῦ 08 εἰς 
Χριστοῦ, ᾧ ᾗ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμή». 

ἐ (Αοἱ13, 1. 

ας ν) 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ Σ Λ. 

1. 
β]μ(βίο. (ταϊθταπι αοίῖο Ῥτο Οοσϊη(]ίοσυπι 49. Αὐ]οϊεηάθο {8- 
οϊοπθβ. βΒθ]α5 ρος Ολπίρίαπι Ῥβτία που πἰθίας Ἡππιαπα βαρἰθηδῖα 

δυἱ 8τίΘ. 

μὰν Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ διὰ θελήµατος 16091, 1. 
2 θεοῦ, καὶ «Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς Ἁτῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἡγιασμέ- Δει]β,!τ. 

νοις ἐν Χριστφ Ἰησοῦ, τῇ οὔσῃ ἐν Κορύθφ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν 
πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

3 Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τ8 καὶ ἡμῶν. ὃ χάρι ὑμῖν καὶ Νο 1, τ. 
εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ ἄριστοῦ. 

Εὐχαριστῶ τῷ θΘεῷ µου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι 
τοῦ θεοῦ τῇ δοθείση ὑμῖν ἐν ἌΧριστῷ ᾿]ησοῦ, ὃ ὅτι ἐν παντὶ 
ἐπλουτίσθητε ἓν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, ὃ καθὼς 10ο 8,1. 
τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθή ἐν ὑμῖν, Ἴ ὥστε ὑμᾶς μὴ -ποο οι κα». 

18. Ἰησοῦ Χριστῷ 10. χαΐρω οὖν τὸ ἐφ᾽ ὑμῖν ... σοφοὺς µέν 390. 6 (ΏΠο0ς 
ς) αἀά ἵπ Βπο ἅμην 2ἱ. “4σπάζονται 23. τῆς ἐκκλησίας ὅλης 

1. 1. Ἰησοῦ Χριστοῦ 2. τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ απίο ἡγιασμένοις Ρροα | 



1 60. 1, 8. --- 90. | 291 

ὑστερεῖσθαι ὃν μηδονὶ χαρίσµατι, ἀπεκδεχομένους την ἀποκάλνψι 
1 Της 6, φ0ῦ κυρίου ἡμῶν Ἴησοῦ Χριστοῦ, 8ῦς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως 8 

τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χου 
στοῦ. Ὁ πιστὸς ὁ θεὸς δί οὗ ἐκλήθητε εἰ κούωνίαν τοῦ υἱοῦ 9 
αὐτοῦ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶ». 

Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου 10 
ρ!2,3. ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες καὶ μὴ ᾖ ἐν 

ὑμῖν σχίσµατα, ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἓν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ 
αὐτῇ }νώμῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ µοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ 14 

.,.. τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσώ. 12 λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος 12 
ὑμῶν λέγει Εγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ ᾽4πολλώ, Εγὼ δὲ ᾽ 
Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 15 µεμέρισται ὁ Χριστός: μὴ Παῦλος 15 
Β , . ς Ἀ 9 1 , 9 ρ 
ἐστανρώθη περι ὑμῶ», ᾖᾗ εἶἷ, τὸ ὄνομα Παύλου ἑβαπτίσθητε; 

144 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπο» 14 
Ας δις. καὶ Γάϊον' 15 ἵνα μή τις επι ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. 16 

16,15. 16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον' λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα 10 
ἄλλον ἐβάπτισα. 

Οὐ }ὰρ ἀπέστειλέν µε Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελί 11 
ζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κορωθῇ. ὁ σταυρὸς τοῦ Χρι- 
στοῦ. 15 ῥ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μω- 18 

| 3 ἆλ ο ιὸ, Οία ἐστι, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμν δύναμις δεοῦ ἐστίν. 19 7-19 

"ει μμ. γβαπται γάρ “Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν 
τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 20 ποῦ σοφό! ποῦ Ἰθαμματεύς; ποῦ 20 

συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν 
τοῦ κόσμου; 3] ἐπειδὴ γὰρ ἔν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ24 
κόσμος διὰ σης σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μω- 

ριας τοῦ κηρύγματος σῶώσαι τοὺς πιστεύοντας 33 ἐπειδὴ καὶ 22 

Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσι», 25 ἡμεῖς 29 
δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένο», Τουδαίοις μὲν σκάνδαλο», 
ἔθνεσιν δὲ µωρία»ν, 34 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖρ, Ἰουδαίοις τὰ καὶ 24 

! Ἕλλησιν, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν 35 ὅτι τὸ μῶ- 2ὔ 

| ϱὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς 
| τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. 326 Βλέπετε γὰρ τὴν 20 

κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὗ πολ- 
λοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς' 37 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου 2] 
ἐξελέξατο ὁ θΘεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῇ 
τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θΘεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, 328 καὶ 28 
τὰ ἁγενῇ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, τὰ 

το ερι2,9. μὴ ὄντα, ἕνα τὰ ὄντα καταργήση, 39 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα 29 
σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. δ0 εξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ 90. 
Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ 

19. περὶ: ὑπέρ 15. ἐβαπτίσθητε: ἑβάπτισα 7. ἀλλ 20. συξητητής... 
τοῦ κόσμου τούτου 20. σημεῖον 26. ἔθνεσιν: Ἕλλησι 27. τοὺς σοφοὺς 
παταισχύνῃ 98. καὶ τὰ μὴ ὄντο 29, τοῦ Θεοῦ: αὐτοῦ ᾖ30. ἡμῖν σοφία 
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κἩ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, δια καθὼς γέγραπται Ὁ καυχώ-» 
µενος ἐν κυρίφ κανχάσθω. 

οί 9.23. 
6ο 190, 
11. 

1. 

ΟΕτιεᾷ ἀοοίσίπα εἴπιρ]ος, δοἆ οοε]εείί Ῥ]επα νὶ οἱ βαρῖσίία, πθος Ἡππιαηθ 
βοἀ αρῖσιία ]πάϊσβηάς. 

1! Κάγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὗ καθ ὑπεροχὴ» 
ρ ἎἉ ϱ ς ο. ] , - “ 18. 

2 λόγου ἤ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ µαρτυριον τοῦ Θεοῦ. 3 οὐ 
γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ᾿]ησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον 

3 ἐσταυρωμένο», ὃ καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβφ καὶ ἐν τρόμφ 
ου ὃ / 9 ς ” 4 4 «ς λό . 4 , , 13 

4 πολλφ ἐγενόμη» προς υμᾶς, "καὶ 9 λόγος µου και το κήρυγμά |». 
µου οὐκ ὃν πειθοῖς σοφίας λόγοις, ἆλλ ἐν ἀποδείεει πνεύματος 

ὅ καὶ δυνάµεως, δίνα ᾗ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων» 1Τὰ 1, 6. 
ἀλλ ἐν δυνάµει θεοῦ. 

6 Σοφία» δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφία» δὲ οὐ τοῦ αἰῶ- 
ος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργον- 

Ἰ μένων" Ἰ ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ. τὴν ἀποκᾶ- πξ ιο 
κρυµµένη», ἦν προώρισεν ὁ θεὺς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν 

6 ἡμῶν, ὃ ἦν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγρωκεν, 
ϱ εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριο» τῆς δόξης ἐσταύρωσαν' δάλλὰ Ἔτσε, ε. 

ν 9 4 2 ὴ 2 κα 4 2 4 καθὼς γέγραπται 4 ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὖκ ἤκουσερ 
Ἡ 4 ῤ 2 , 2 » ϱ ο κε ρ « ν] ” καὶ ἐπι καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἠτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς 

40 ἀγαπῶσιν αὐτόν. 10 ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύ- 
µατος αὐτοῦ. τὸ γὰρ πνεύμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ 

11 Φεοῦ. Ἱῑ τί γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μῇ τὸ 
πγεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ δεοῦ οὐ- Νε, 21. 

12 δεὶς ὄγνωκεν εἰ μὴ τὸ πγεῦμα τοῦ θεοῦ. 12 ἡμεῖς; δὲ οὐ τὸ 
πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, 

19 ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, 19 ἃ καὶ λαλοῦ- 
µε» οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπύης σοφίαρ λόγοι, ἆλλ ἐν δι-« 

ιό , . 14 δακτοῖς πνεύματος, πγευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίοντες. 13 ψν- 
4 4 ” - - 

χικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ Θεοῦ µω- 
θία γὰρ αὐτῷ ὁστί, καὶ οὗ δύναται γνῶναι ὅτι πευματικῶς 

16 ἀνακρίνεται. 1δ ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρύει τὰ πάντα, αὐτὸς δὲ 7ο 14, 11. 

16 ὑπ] οὐδενὸς ἀνακρίνεται, 16τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συµ- δν 
βιβάσδι αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ὄχομε». πο 1, δε, 

ΠΠ. 
οκἱπελλίοσυπι ἱπιρθοϊ[έας ἀῑπεῖάϊα οοπβρίουα. Όπας Ολσϊίας {απάς- 

πιθηίατι, Ομ] άαηῖ (θπρ]απα Ὠθι. ῥΘαρϊθηίία παπά. 

1 Κάγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλήῆσαι ὑμῖν ὧς πνευματικοῖς πο ὃ 1 

Π. 2. ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι 4. ἀνθρωπίνης σοφίας 7. σοφία» Φεοῦ 
10. ὁ θεὸς ἀπικάλυψε 14. οὕτω ... ἕγνωκεν; οὖδεν 18. πνεύματος 
ἁγίου 15. ἀνακρίνει μὲν πάντα 

ΠΠ. 4. Καὶ ἐγώ 
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ἀλλ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἓν Ἄριστφ. 2γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, 2 
μις οὐ βρῶμα᾽ οὕπω 7ὰρ ἐδύνασθε, ἀλλ οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθα. δδει 8 

σα 5 20. ' 3 ὁο 13 γάρ ἐστα σαρκικού ὅπου γὰρ. ἓν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὔχι σαρ- 
χικοέ ἐστε καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 4 ὅταν γὰρ λέγῃ τις 4 
Ἐγὼ μέν εἰμι Γ]αύλον, ἕτερος δέ ᾿Εγὼ “πολλώ, οὐκ ἄνθρωποί 
ἐστε; ὅ τίς οὖν ἐστὶν “πολλώς; τίς δέ ἐστιν Παῦλος; ἀλλ ἢ διά- 

Νο 13,5, χονοι δὲ ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάσεφ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. ϐ ἐγὼ 
ἐφύτενυσα, “«πολλὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ Φεὺς ηὔξανεν 7 ὥστε οὔτα 
ὁ φυτεύων ἔστιν τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ ὁ αὐξώνων Θεός. ὃὁ 

’ 4 Νε ιά 2 ο 4 4 ” 4 

φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσι», ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν 

λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κὀπον. Ὁ θεοῦ γάρ ἐσμεν συνδργοί: 9 
θεοῦ γεώρ]ιο», Θεοῦ οἰκοδομή ἐστα. 

Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι ὧς σοφὸς ἀρχι- 10 
| τέκτων θεµέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ: ἕκαστος δὲ 

Ερλ2,30. βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. | θεµέλιον γὰρ ἄλλον οὐδείς δύναται 11 
θεῖαι παρὰ τὸν κείµενο», ὃς ἐστιν Χριστὸς ᾿ησοῦς. 13 εἰ δ6 τις 12 
ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσύν, ἄργνρο», λίθους 
τιµίονς, ξύλα, χόρτο», καλάµη», 15 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν 13 
γενήσεται  ᾗ 7ὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπταται, καὶ 
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος 14 
τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται 15 εὖ τινος τὸ 16 
ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως 

διά 13. δὲ ὡς διὰ πυρός. ᾿ 
1ο οις. Οὐκ οἴδατα ὅτι ναὺς Θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ 16 
58.331. ϱχεῖ ἐν ὑμῖν; 11 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον {1 

ὁ θεός. ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιόρ ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 
318 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω ́  εἴ τι δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν 18 
τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸςρ ενέσθω, ἵνα γένηται σοφὀς. 19 ή ὰρι9 
σοφία τοῦ κόσμου τούτου µωρία παρὰ θεῷ ἐστί. γέγραπται γάρ 

“οὐ519. Ὁ δρασσόµενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουρ]ίᾳ αὐτῶν. 20 καὶ πάλιν 90 
"ρεοέ, Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν ὅτι οἰσὶν µάταιοι. 

21 ὥστε μηδεὶς κανχάσθω ἐν ἀνθρώποις πάντα }ὰρ ὑμῶν ἐστίν, οἱ 
23 ϱἱτο Π]αῦλος εἴτε «4πολλὼς εἴτα Κηφᾶς, εἴτε κόσμος εἴτο ζωὴ 99 
αἶτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἶτδ μέλλοντα, πάντα ὑμῶν», 25 ὑμεῖς 99 
δὲ Χριστοῦ, Χριστὸς δὲ Θεοῦ. 

ΙΥ. 
ἹΜ]πιείτὶ ΟΠ. Ῥαυ]ις δἳ απο ροηθτατίς Οοσ]ηαΙ. ΊΤἰπιοί]λθαθ 

Ραυ]] ΡΤΔΘΟΙΙΦΟΓ. 

Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὧὦς ὑπηρέτας Χριστοῦ 4 

ο - ὁ ο 

υ.-- 

-. 

|. σαρχικοῖς 2. καὶ οὗ βρῶμα .. :ἠδύνασθε ... οὐδές οὔτε ὃ. ἐστε 
σαρχικού; σαρχικοέ ἐστε .. « ἔρες: θάά κοὺ διχοστασίαι 4. οὖκ: οὐχί... 
ἄνθρωποι: σαρκικοὲ ὅ. Ρτῖπιυπι Παῦλος, ύαπι πολλώς ... ΟΠΠ ἐστιν 
βθοππάαπι 6. ἀλλ 11. Ἰησοῦς ὁ Χριστός 19. οπι αὐτό 14. µένε... 
ἐπωκοδόμησε ... λήψεται 15. οὕτω 19. τῷ θεῷ 29. ὑμῶν ἐστιν. 



11 1 00Η. 4, 2. --- 5, 1. 

9 καὶ οἰκονόμους μυστηρίων. Θεοῦ. Χ0 δὲ λοιπόν, ζητεῖται ἐν τοῖς 195,1 
3 οὐιονόμοις ἵνα πιστὸς τι εὑρεθῇ.. ὃ ἐμοὶ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστι 

ἵνα ὑφ ὑμῶν ἀνακριθῶ ᾗ ὑπὸ ἀνθρωπίης ἡμέρας' ἆλλ οὐδὲ 
4 ἁμαντὸν ἀνακρύω" 4 οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ οὐκ ἐν 
ὅ τούτφ δεδικαίωµαι  ὁ δὲ ἀνακρίων μα κὐριός ἐστιν. ὃ ὥστε μὴ 

πρὸ καιροῦ τι κρένοτε, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ 
κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν' 
καὶ τόὀτο ὁ ἔπαινος γενῄσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Άο 3, 29. 

6 Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ 4πολλὼ 
δὲ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν µάθητο τὸ μὴ ὑπὲρ ἆ γέγραπται, ἵνα μῆ πο !5, 2. 

Ἰ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φνοιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. Ἴ τίς γάρ σα δια- 
κρύει; τὶ δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες;. εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι 

8 ὥς μὴ λαβών; 5ῇδη κεκορδσµένοι ἐστέ: ἤδη ἐπλουτήσατε' χωρὶς 
ἡμῶν ἐβασιλεύσατε' καὶ ὄφελόν γε ἑβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς 

9 ὑμῖν συμβασιλεύσωμεν. Ὁδοκώ γάρ, ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους Ἀο 9, 36. 

ἐσχάτους ἀπέδειξον, ὥς ἐπιθανατίους, δτι θέατρο» ὀγονήθημε» 

10 τῷ κόσμφ. καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10/ ἡμεῖς μωροὶ διὰ- 
Χριστό», ὑμεῖς δὲ φρόνιµοι ἓν Χριστῷ ἡμεῖ ἀσθενεῖρ, ὑμεῖς δὲ 

41 ἐσχυροί ὑμεῖς. ἔνδοξοι, ἡ ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 116 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας 
καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμον καὶ γυμνιτεύομε» καὶ κολαφιζόµεθα 

40 καὶ ἀστατοῦμεν 32 καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἐδίαις χερσύ, 
43 λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόµενοι ἀνεχόμεθα, 15 δυσφηµού- 

µενοι παρακαλοῦμε», ὡς περικαθάρµατα τοῦ κὀσµου ἐγενήθημε, 
πάντων περίφημα ἕως ἄρτι. 

14 Οὐκ ἐντερέπων ὁμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ ὧν τέκνα µου ἆγα- 1 Τη 3, 

4” πητὰ νουθετῶ. 15 ἐὰν Ὑὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ὄχητε ἐν Χριστῷ, 
ἀλλ οὐ πολλοὺς πατέρας ἐν γὰρ Χριστῷ ἸΙησοῦ διὰ τοῦ εὐαγ- 

10 γελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγένρησα. 36 παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, µιµηταί µου αν ὁ αν. 
Α7 γύεσθα. 31 διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Ἡιμόθεο», ὃς ἐστιν µου ιο, ιο. 

τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς 
ὁδούς µου τὰς ἐν Χριστῷ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πᾶσῃ ἐκκλησία 

18 διδάσκω. 18 ὦρ μὴ ἐρχομένου δέ μου πρὸς ὑμᾶς ἀφυσιώθησάν 
19 τινες 19 ἐλεύσομαι, δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος «Φελήση, ἡ μα τς, 

καὶ γ»ώσομαι οὗ τὸν λόγο» τῶν πεφυσιωµένων ἀλλὰ τὴν δύνα- 

2ὐμι 30οὐ γὰρ ἐν λόγφ ᾗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀλλ ἐν δυνάμει. 
91 34 τί θέλετε; ἐν ῥάβδφ ὄλθω πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύµατί τα 

πραύτητος; . 

3 ορ αν 

ον. 
0οπίαα Βαρίάοσυω οοπ]αβίυτα. Οοπίσα πια] οΟΠηΒΟΣΔΙΔ. 

. Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνδία ήτις 
2 οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσι», ὥστε γυναϊκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχει. 2καὶ Ἡν 

ΙΥ. 6. ὃς ὅ... γέγραπται φρονεῖν 9. δοκῶ γὰρ ὅτι 11. γυμνητεύο- 
μεν 19. δυσφημούμενοι: βλασφημούμενοι 11. τέκνον µου 21. πρρότητος 

Ῥ. 1. ἔθνεσι; αάά ὀνομάζεται 
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ὑμεῖς πεφυσιωµένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ὕα ἀρθῇ 
σοι 3, 5. ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξας: ἐγὼ μὲν γὰρ ὥς ἀπὼν ὃ 

τῷ σώματι, παρὼν δὲ τφ πνεύματι, ἤδη χόκρικα ὥς παρὼν τὸν 
οὕτως τοῦτο πατεργασάµενον, 4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν { 
Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πγεύματος σὺν τῇ δυνᾶμοει 
τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ δ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον πφ σατανᾷ ὅ 

1,8. δίς ὕλεθρο» τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεύμα σωθή ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

65,9. κυρίου. Ὁ Οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ϐ 
"ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῦ ᾖ ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, Ἱ 
ἵνα ἦτα νέον φύραμα, καθῶς ἐστε ἄζυμοι' καὶ γὰρ τὸ πάσχα 
ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. 8 ὥστε ἑορτάξωμεν μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ 8 
μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πορηρίας, ἀλλ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας 
καὶ ἀληθείας. 

Ἔ]ραφα ὑμῶν ἐν τῇ ἀπιστοὶῇ μὴ συναναμήνυσθαι πόρνοις, 9 
10 οὗ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ πόσμου τούτου ᾖ τοῖς πλεονέκταις 10 
καὶ ἅρπαξιν ἤ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα. ἓκ τοῦ κόσμου 
ἐξελθεῖν. 14 νυνὶ δὲ έγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἑάν τις 14 
ἀδελψὸς ὀνομαζόμερος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἤ 
λοΐίδορος ἤ µέθνσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτφ μηδὲ συνεσθίει. 13 τί12 
γάρ μοι καὶ τοὺς ἔξω κρύει; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖν αρίνετο; 

οτι 11,1. 13 χοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὺς αρινεῖ, ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμών 19 
αὐτῶ». 

΄ 

γ]. 

Οοπίση ἠίθρ, Ἱωρεϊπαὶς οΟύΑπ4 θχἰθτῖ. 1ρβοσιπ 6ΟΓΡΟΓΙΠ δλπο βίας 
Οµπιβμαπῖς οοἰοπάᾳ. 

Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶ]μα ἔχων πρὸς τὸν ὅνερο» κρίεσθαι ] 
ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὲ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 οὐκ οἴδατο ὅτι οἱ 2 
ἅγιοι τὸν κόσμο» αρινοῦσι»; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν αρίνεται ὁ κόσμος, 
ἀνάξιοί ἐστα κριτηρίων ἑλαχίστων; 3 οὐκ οἴδατα ὅτι ἀγγέλους κρι ὃ 
νοῦμεν, µήτιγε βιωτικά; 4 βιωτικἁ μὲν οὖν πριτήρια ἐὰν ἔχητε, 4 

Δ τς ϕ 9 ων. ὃὁ ῤ , κ 5 4 

τοὺς ἐξουθενηµένους ἓν τῇ ἐκκλησία, τοῦτους καθίξετε; ὃ πρὸς ὕ 

15,58. ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὖκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς ὃς 
δυνήῄσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;. 6 ἀλλὰ ἀδελ- 6 
φὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; Ἴ {δη μὲν Ἰ 
οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστίν, ὅτι κρίµατα ἔχετε μεθ ἑαυτῶν. διὰ 
τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθα; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 
82 ὰ ς ὁδ ο} - Ν 5 »» νο... ὁ .. 9λ 

6ε ὅ, 21.5 ἀλλὰ υὑμεῖς ἀδικεῖτε και ἀποστερεῖτθ, και τοῦτο ἀδελφούς. "Π8 9 
9 2. σ νά - 0 3 , µ 4 

ποια. οὐκ οἴδατο ὅτι ἄδικοι Φεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονοµήσουσιν; µη 

2. ἐξαρθῇ . .. πράξας; ποιήσας ὃ, οὕτω ἀ. Ἰησοῦ Ὀϊε: αάά Χριστοῦ 
δ. κυρίου Ἰησοῦ Τι ἐκκαθάρατε οὖν... ἡμῶν ὑπὲρ ἡ ἡμῶν ... 9 (ποῦ ς) 
ἐθύθη 10. καὶ οὗ πάντως ... καί; Π... ὀφείλετε 1. ἠ: . 19. κρίνεν 
... καὸ ἐξαρεῖτε 

Ι. 2. οπι ἤ ὅ. ἕνις ἐστου Ἱ. ἓν ὑμῖν 8. τοῦτο: ταῦτα 9. βασι- 
λείαν Θεοῦ 
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μα µπ---ι-'᾽͵Ὁ᾽ἱ͵ᾧὍώσσὣᾧὣὧσὌοσ νρμὓ”,.ὣἒὣἒὤουἒἷ͵ ͵  ' «ον σης 

πλανᾶσθα οὔτε πόρνοι οὔτα εἰδωλολάτραι οὔτδ μοιχοὶ οὔτε µα- 
10 λακοὶ οὔτε ἀρσονοκοῖται 10 οὔτα κλέπται οὔτα πλεονέκται, οὗ ' 

μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ οὗ κληρονο- 
14 μήσουσι». 41 καὶ ταῦτα τινες ἦτα᾽ ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ 

ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ 
καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

12 Πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ οὐ πάντα συμφέρει πάντα µοι ο, -.. 
13 ὄξεστιν, ἀλλ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 15τὰ βρώματα 

τῇ κὀιλίᾳ, καὶ ᾗ κοιλία τοῖρ βρώμασι» ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ 
ταῦτα καταργήσει, τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, 

44 καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι᾿ 14ῥ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριο» ὔγδιρεν καὶ α ο ἁ τὰ. 
16 ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυράµεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ Ι3, ατ. 

σώματα ὑμῶν µέλη Χριστοῦ ἐστί; ἄρας οὖν τὰ µέλη τοῦ Χρι- 
16 στοῦ ποιήσω πόρνης µέλη; μὴ γένοιτο. 16 οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολ- 

λώμενος τῇ πόρ»ῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησί», οἱ δύο αἷς μὲ ο 
17 σάρχα μίαν. ᾖ|7ὸ δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. 
18 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος 

ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σώμα 
19 ἁμαρτάνει, ῇ οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν ραὺς τοῦ ἐν 

ὑμῖν ἁγίου πνούματός ἐστιν οὗ ἔχετο ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὰ κέοδ.ιο. 
20 ἑαυτῶν; 320 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς  δοξάσατα δή τὸν θεὸν ὃν τῷ 7,3. 

σώματι ὑμῶν. 

γ]. 
Ῥο οοη]αρίο, οαθ]ραία, νιάυ]ίαίο, ἀϊτοτῶο, οοπ]μρῖο ἀῑερατὶ. Ὦ9 
οἰτοππιοϊθιοπς. Ὦθ βθτνῖ. ο υἱριηϊθαβ. Οοπίϊηθηία Ο6ΟΠΊΠΙΘΗ- 

ἀαίατ. Ναρία θί Ιηπαρᾶ, Επία πυδ118, 

Περὶ δὲ ὧν ἐράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μῇ ἅπτε- 
σθαι' διὰ δὲ τὰς πορνεία ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα 
ἐχέτω, καὶ ἑκάσεη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. ὃ τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὶρ 

4 3} « 2 « ῤ 4 Νε 4 ο 2 , 4 « 
την ὄφειλην ἀποδιδότω, ὁµοίως δ8 και ἡ Ίννη τῷ ἀνδρι. "η 

4 -” 2ὐ90 ϱ) , ϱ]  ε 3) ε [ο λ 
γυνή τοῦ ἐδίον σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ ᾽ ὁμοίως δὲ 

4 . ὅ καὶ ὁ ἀνῆρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιᾶξει ἀλλὰ ἡ γυνή. ὃ μὴ 
ἀποστερεῖτα ἀλλήλους, εἰ µήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἕνα "Ἠσ 9 
σχολάσητε τῇ προσευχῆ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ὕα μὴ 

6 πειράξῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. ΘΌτοῦτο δὲ 
Ί λέγω κατὰ συγγνώμη», οὐ κα ἐπιταγή». Τθέλω δὲ πάντας 

ἀνθρώπους εἶναι ὧς καὶ ἐμαντύν ᾿ ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χά- 

θισµα ἐκ Θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. 

. ο :ὁὸ 

10. οὔτε µέθυσοι 11. ἀλλά ἐθεατι: ἀλλ ΑΔ. ς6 (ποἩ ς) ὑμᾶς ΤΘ. ἢ 
οὐκ 19. τὰ σώματα: τὸ σῶμα 320. θὰά ἵπ ἄπθ καὶ ἐν τῷ πνεύματι 
ὑμῶν, ἄτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. 

ση. 1. ἐγράψατό μοι 3. ὀφειλήν: ὀφειλομένην εὔνοιαν 4. ἀλλ ὅ. 
σχολάξητε τῇ ηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ ».. ἦτες ς8 συνέρχεσθε, ς συνἑἐρ- 
χΊσθε ᾖΤ. δὲ: γάρ ... ἆλλ ... χάρισμα ἔχει ... ὁ Ὀϊδ: ὃς 

ολ. 
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4έγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὺν αὐτοῖρ ἐὰν 8 

µεώύωσιν ὡς κἀγώ᾽ ὃὉ αἱ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν' 9 
κρεῖσσο» γάρ ἐστιν Ἰαμῆσαι ῇ πυροῦσθαι. 10 τοῖς δὲ «Ὑεγαμηκόσιν 10 

: ιδ, . παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖνα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ 
[ χωρισθῆαι, ".ἐ ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ, μενέτω ἄγαμος ἤ τῷ ἀνδρὶ 14 

καταλλαγήτω, καὶ ἄνδρα ᾽ γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12τοῖ δὲ λοι- 12 
ποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος, οἵ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον 
καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οὐχεῦ μετ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν' {8 καὶ 13 
γυνὴ ἥτιρ ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτορ συνευδοκαῖ οἰκεῖν μετ 

| αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 13 ἠγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος 14 
ἐν τῇ }υναικί, καὶ ἡγίασται ᾗ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφφῷ' 
ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκκα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστι». 
[5 ϱὐ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω᾽ οὐ δεδούλωται ὁ ἆδελ- 16 
φὸς ἢ ἡᾗ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοιο. ἓν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς 
ὁ θεός. 86 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, 18 
ἄνερ, αἱ τὴ» γυναῖκα σώσει; 17 αἱ μὴ ἑκάστῳ ὥς ἐμέρισεν ὁ 1 

κος Ἡ. κύριος, ἕκαστον ὧρ κέκληκεν ὁ Θεός, οὕτως περιπατείω. καὶ 
οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πᾶσαις διατάσσοµαι. 185 Περιτετµηµέ- 18 
νος τις ἐκλήθη, μὴ ἐπισπάσθω ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταέ τις, μὴ 

ϐὲ 5, 4. περιτεµνέσθω. 19 ἡ περιτομή οὐδέν ἐστιν, καὶ ᾗ ἀκροβυστία οὔὐ- 19 
αι. δέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. 20 ἕκαστορ. ἐν τῇ κλήσει 20 

ᾗ ἐκλήθη, ὅ ταύτῃ µενέτω. 34 δοῦλος ἐκλήδης, µή σοι µελέτω 21 
Ἆο 6, 18, ἆλλ αἱ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον ἀθῆσαι. 33092 

γὰρ ἐν κυρίφ κληθεί δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίον ἐστί' ὁμοίως 
ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. 3δτιμῆς ἠγοράσθητε΄ 93 

ε,ο, μὴ γύεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 34 ἕκαστορ ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, 34 
πο. ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ θεῷ. 

Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώµη» 9ὔ 
δὲ δίδωµι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 26 νομίζω οὖν 96 
τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεσιῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν 
ἀρθρώπφ τὸ οὕτωρ εἶναι, 27 δέδεσαι Ἰυναικέ, μὴ ζήτει λύσιν 97 

λέλυσαι ἀπὸ γυναικός, μὴ ζήτει γυναῖκα. 38 ἐὰν δὲ καὶ γαµήσῇῃς, 28 
οῦχ ἥμαρτος, καὶ ἐὰν γήµῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν' θλΏψιν δὲ 

τῇ σαρκὶ ἔξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδοµαι. 28 τοῦτο» 
δέ φηµι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλµένος ἐστίν, τὸ λοιπὸν ἕνα 
καὶ οἱ ἔχοντες γυναΐκας ὡς μὴῆ ἔχοντεο ὧσιν, 50 καὶ οἱ κλαίον- 30 
τες ὥς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίρορτες ὥς μὴ χαΐροντες, καὶ οἱ 

6. αὐτοῖς ἐστιν 10. ἀλλ 19. ἐγὼ λέγω ... αὕτη: αὐτή 15. οὗτος» 
αὐτός ... τὸν ἄνδρα: αὐτόν 14. ἀδελφῷ; ἄνδρι 15. ὑμᾶς: ἡμᾶς 1Τ. 
κύριος ο θεός: Θεός θἱ κύριος... οὕτω 18. χἐκληταί τιςΣ τις ἐκλήθη 
2. ὁμοίως κα 94. τῷ θεῷ 328. γαμήσης: γήµης 329. «9 (πο ς) ὅτι 
ὁ καιρός... 90 συνεσταλµένος τὸ λοιπόν ἐστι: ς συνεσταλµένος τὸ 
Λοιπόν ἐστιν ἵνα .. . 69 1624. εἴ αἰῖπθ οἆἆ (ποι ς) οπι οἱ Ροτ 6ἵ{- 
τοτθΏ 



208 1 60Π. 7, οἱ. -- 8, 9. 

31 ἀγοράξοντες ὧς μὴῇ κατέχοντες, δὲ καὶ οἱ χρώμδροι τὺν κόσμον 
ὧρ μὴ καταχρώμενοι' παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτον. 

32 2θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ 'τὰ τοῦ ι1ος.11. 
38 κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ κνρίφ 35 όὁ δὲ 7αμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
δή κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. δ4 καὶ μεμέρισται καὶ ᾗ Τυνὴ 
καὶ ᾗ παρθένορ᾽ ᾗ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, να -] ἁγία 
καὶ σώματι καὶ πνεύματι' ᾗ δὲ Ταµήσασα μερηινᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 

3ὔ πῶς ἀρέσει τῷ ἄνδρέ. ὃδ τοῦτο: δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφο- 
ϱο» λέγω, οὐχ ἵνα βρόχο» ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον 

36 καὶ εὐπάρεδρο» τῷ κυρίφ ἀπερισπάστωρ. δ6 οἱ δέ τις ἀσχημο- 
φεῖν ἐπὶ τὴν παρθένο» αὐτοῦ ρομζεε, ἐὰν ὖ ὑπέραμμος, καὶ οἵ- 
τῶς ὀφδίλδι γύεσθαι, ὃ θέλει ποιείω᾽ οὐχ ἁμαρτάνει, γαμείτα- 

σαν. ὃ7 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδία, μὴ ὄχων ἀνάγκη», ἐξουσίαν 
δὲ ὄχει περὶ τοῦ ἰδίου Θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ 

86 καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένο», καλῶς ποιεῖ 389 ὥστε καὶ 
ὁ ἐκγαμίων καλῶς ποισῖ, καὶ ὁ μὴ ἐκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ. 

30 59 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν δὲ καὶ βοτ,α. 
κοιμηθῇ ὁ «ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαµηθῆναι, µόνον ἐν 

40 κυρίφ. 40 µακαριωτέρα δὲ ἐστιν ἐὰν οὕτως µείῃ, κατὰ τὴν ἐμῆην 
γνώμη» δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχει». 

ΤΙΗ. 

Ιπ ομτηϊθαβ γ]οβπιασαπα οἆθηά]6 α]ίοσαπῃ οΠεηδίο ν]θηά8. 

Πορὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες }γγῶσιν ἔχο- 
μεν. ᾗ }νῶσιρ φυσιοῖ, ᾗ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 3 οἱ τι δοκεῖσε ς, 2. 
ὀγρωκέναι σι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγγωκεν καθὼς δεῖ γνῶναι" δεί δὲ 
τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ὄγνωσται ὑπ αὐτοῦ. 4 περὶ τῆς βρώ- 
σθως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ, 

ὅ καὶ ὅτι οὐδεὶρ θεὸς ἕτερος εἰ μὴ εἷς. ὅ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λε- 
γόμενοι Θεοὶ οἴτε ἐν οὐρανῷ οαἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολ- 

ὁ λοί καὶ κύριοι πολλοί, 6 ἀλλ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ ποιι, κο. 
πάντα καὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος ᾿Ἱησοῦς Χριστός, δὲ 

Ἱ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δὲ αὐτοῦ. Ἰ ἀλλ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνώσις' 
τινὲς δὲ τῇ συνειδήσει ἕως. ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὥς εἰδωλόθυτον 
ἐσθίουσι», καὶ ἡᾗ -συνδίδησις αὐτῶν ἀσθενὴν οὔσα μολύνδσαι, 

6 8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστησει τῷ θεῷ οὔτε ἐὰν μὴ φάγαμε», 
9 ὑστερούμεθα, οὔτε ἐὰν φάγωμε», περισσεύομε». ϐ βλέπετε δὲ µή 

 ϱ Ὦ μα 

5]. τὸν κόσµανε τῷ «όσμφ τούτῳ 4. γυναωύ. 3 Μεμέρισται ἡ γυνή 
96. συμφέρον ο... εὐπρόσεδρον ὃ]. ἕστηκεν ἑδραῖος . .. ἐδίᾳ αλά 
καρδίᾳ αὐτοῦ ... τοῦ τηρεῖν 9δ. καὶ ὁ µής ὁ δὲµή 9. δέδεται νόμφ... 
ΟΠ καί ... ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 40. οὕτω 

ΥΠ. 4. «. εἰδωλοθ., οἴδαμεν 3. εὖ δέ τις ... ἐγνωκέναι; εἰδέναι 
ὕ. τῆς ΣΊν Τ. ἕως ἆ ἄρτι ροµί εἰδώλου Ροη δ. παρίστησε... οὔτε Ῥτίυφ: 
κάά γάρ... οὔτε ἑὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα ροςί περισσεύοµεν ΡροἩῦ 
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ποια πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομµα γένηται τοῖς ἀσθενέσι. 
10 ἐὰν Ἱάρ τις ἴδμ σὲ τὸν ἔχοντα γρῶσιν ἓν εἰδωλείῳ πατακείµε- 10 
νο», οὐχὶ ἡ συγείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς 

"τὸ τὰ εἰδωλόθντα ἐσθίει; 1! ἀπόλλνται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ 14 
Ἀοιε,15.σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δὲ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 13 οὕτως δὲ 12 

ἁμαρτάνοντες δὲ; τοὺς ἀδελφοὺς καὶ σύπτοντες αὐτῶν τὴν συνεί- 
Ἀο14, 1). 8ησιν ἀσθενοῦσα»ν εἰς Χριστὺν ἁμαρτάνετε. 38 διόπερ εἰ βρῶμα 19 

σκανδαλίζθι τὸν ἀδελφόν µου, οὗ μὴ φάγω κρέα εἰ τὸν αἰῶνα, 
ὕα μὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. 

ΙΧ. 
Ῥαυ]αβ ἆθ 66 βποᾳπθ αροβἰοἰαία Αο 11γ6 Βο. Αὐβεπαϊέ 8 πιθγοοἆθ. 
ἀοοθηάὶ ἀελδιία, 86αυθ οπιπῖῦθ βοοοπαπιοάανίό Ομτίεῦ ο8β6δ8. ϐΌ6θς- 

ί8πιεΠ ]αιά18. 

1... Οὖκ εἰμὶ ἐλεύθθρος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ Ιησοῦν τὸν 1 
τας, Κύριον ἡμῶν ἑώρακα: οὐ τὸ ἔργον µου ἡμεῖο ἐστὲ ἐν κυρίφ; 3εἰ 3 
093,3. ἄλλοιρ οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἁλλά 78 ὑμῖν δήμων, ᾗ Ίὰρ σφραγίς 

μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖρ ἐστὲ ἐν κυρίῳ. δἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς 8 
ἐμὲ ἀνανρίνουσιν αὕτη ἐστίν. 3 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν 4 
καὶ πισῖν, ὁ μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν Τυλαῖκα περιάγευ, ὅ 
ὥς καὶ οἱ λοιποὲ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κη: 

Δοι4,36. φᾶς; ϐ ᾖ µόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μῇ ϐ 
ἐργάζεσθαι; ἸἹ τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τί φυτεύει Ἱ 
ἀμπελώνα καὶ τὸν καρπὺν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; τίς ποιµαύει ποί 
µνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὔκ ἐσθίοι; θμῆ κατὰ 8 

τπτ] ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ᾗ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; ὃ ἓν 7ὰρ 9 
τῷ Μωνσέως νόµμφ έγραπται Οὐ φιµώσειρ βοῦν ἁλοῶντα. μῆ 
τῶν βοῶν µέλει τῷ θεῷ; 10ῇ δὲ ἡμᾶς πάντως λέγει; δὲ ἡμᾶς 10 
ὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ 

Ἀο15,1, ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχει. {1 Εἰ ἡμεῖρ ὑμῖν τὰ πνευματικὰ 14 
ἐσπείραμον, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ Θερίσωμεν Σ 13εἱ ἄλλοι 12 
τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μοτέχουσι», οὐ μᾶλλον ἡμεῖρ ἀλλ οὐκ ἐχρη- 
σάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ «ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στόγομεν ἵνα μη τα 

ου: 18,1. ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίφ τοῦ Χριστοῦ. 15 οὐκ οἴδατο ὅτι οἱ 18 
"Να 18, τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσι; οἱ τῷ θυσιαστηρίφ 

παρθδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ ᾿ συμµερίζονται; 14 οὕτως καὶ. ὁ 14 
φπύριος διέταξεν τοῖς τὺ εὐαγγέλιον καταγ]έλλονσιν ἐκ τοῦ εὔαγγε- 

9, ἀσθενοῦσιν 14. καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀἆσθ. ἀδελφὸς ἐπὶ τ. σ. }»., δὲ ὃν 
49. οὕτω 

ΓΧ. 1. Οὖκ εἰκὲ -ἀπόστολος; οὖκ εἰμὲ ἐλεύθερος; ... Ἰησοῦν Χρι- 
στὸν 2. µου τῆς: τῆς ἐμῆς 7. τὸν παρπόν; ἐκ τοῦ καρποῦ ο... Ἡ εἰς 
ποιμοιύνεν δ. ἤ ουχὶ καὶ ὁ »όμος ταῦτα λέγει; 40. ὅτι ἐπὶ ἐλπίδι ὀφεί- 
Λει ὁ ἀρ. ἀρ. » καὶ ὁ ἀλ., τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχει, ἐπ ἐλπίδι 11. 
Θερίσομεν 12, ἐξουσίας ὑμῶν .. « ἐγκοπήν τινα ᾖ19. προσεδρεύοντες 

14. οὕτω 
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Μι 19,10 1ὅλιον ζην 15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρηµαι οὐδενὶ τούτων. οὖκ ὄγραψα δὲ Ἡὲ λο]ν. 
ταῦτα ὥὕα οὕτως γένηται ἓν ἐμοί καλὸν γάρ µοι μᾶλλον ἀπο- 

16 θανεῖν ἢ τὸ καὐχημά µου ἕνα τις κενώσει. 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελί 
ζωμαι, οὖκ ἔστιν µοι καὐχημα᾽ ἀνάγκη Ὑάρ µοι ἐπίκειται' οὐαὶ 

17 γάρ µοί ἐστι ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. 31 δὲ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
16 πράσσω, μισθὸν ἔχω εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευµαι. 1δτίς 

οὖν µού ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγβλιζόμενος ἀδάπανον θῄσω τὸ 
εὐαγγέλιο», εἰς τὸ μῇ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ µον ἐν τῷ 

19 εὐαγγελίῳ. 19 Ελεύθερος γὰρ ὧν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαντὸν ἐδού- 
20λωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω 30 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἴου- Άμαν 

δαίοις ὧς ᾿Ιουδαῖος, ἵνα ᾿Ιονδαίους κερδήσω" τοῖς ὑπὸ νόµον ὥς 
ὑπὸ νόμο», μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ όµο», ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κδρ- 

2ἱ δήσω᾽ 3ἱ τοῖς ἀνόμοις ὥς ἄνομος, μὴ ὧν ἄνομος θεοῦ ἀλλ ἔν- ὃ 
νομος «Χριστοῦ, ἵνα κεδρδάνω τοὺς ἀνόμους' 322 ἐγεγόμη» τοῖς 

ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖρ κερδήσω" τοῖς πᾶσιν γέ- 
8 γονα πάντα, ἵνα πάντως τιγὰς σῶσω. 35 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ Ἀο 11,11. 
24 εὐαγγέλιο», ἵνα συγκοιρωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 34 Οὐκ οἴδατε ὅτι 

οἱ ἓν σταδίφ τρέχορτες πάντες μὲν τρέχουσυ, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ 
οὔ βραβείο»; οὕτως σρέχετο ὕα καταλάρητε, 2ὐ πᾷς δὲ ὁ ἁγωνιζό- 

µενος πάντα ἐγκρατούσται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφα- Ίνα, "5. 
26 νον λάβωσι», ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτο». 260 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς 

97 οὖκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὖκ ἀέρα δέρων. 31 ἀλλ ὕπω- 
πιάζω µου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, µή πως ἄλλοι κηρύξας 
αὐτὸς ἀδόκιμος γέρωμαι. 

δα ) ἱ. 

Χ. 
ιάβθοσυπα 1Ώ ἀθβθτίο Ἰηθθσ]έ1β θχοπιρ]υπα θοτοσϊ(θς ἀἱνίπβθ. Όοεπὰ 
Β80Γ8, ουπι θρυ]ῖθ ΡτοίΒηϊθ ΏηΟΠ οοπνοηϊῦ. Οδυ6ο νοθοθπάἰ οβγηϊῦαθ 

ΙΠΠΙΟ]Φ{18. 

1 Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν "εκ 
πάντες ὑπὸ τὴν οφέλη» ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς Θαλάσσης 

2 διηλθο», 2 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωνσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ οφέλη Ἱς δα 3, 
3 καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὃ καὶ πάντες τὸ αὐτὰ βρῶμα πευματικὸν 
ἁ ἔφαγον Ακαὶ πάντερ τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόµα᾽ ἔπινον «Εκισιι». 

γὰρ ἐκ πνευματικής ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ »ες χι. 
ὅ Ἄριστίός δάλλ οὐκ ἐν τοῖρ πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν ὁ θεός "δα 1, 
6 κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ὃ Ταῦτα δὲ εὐποι ἡμῶν ἑγενή: 35 δὲ .. 

θησα», εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶ», καθὼς κἀκεῖνοι τι. 

16. οὐ κέχρηµαι οὐδενές οὐδενί ἐχρησάμην ... οὕτω... κενώσῃ 10. οὐαὲ 
γάρ: οὐαὶ δὲ... εὐαγγελίζωμαν 18. µου; µου... τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ 20. Οἱ μὴ ὦν αὐτὸς ὑπὸ νόμον 24. θεῷ ... Χριστῷ ... κερ- 
δήσω . ... ΟΠ τούς 22. ὡς ἀσθενής ... τὰ πάντα 39. πάντα; τοῦτο 

24. οὕτω 26. οὕτω Ὀϊε 
Χ. 1. γάρ: δέ 4. πόµα πνευματικὸν ἔπιον ... ἡ δὲ πέτρα δ. εὐ- 

δόκησεν 
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και. ἐπεθύμησαν. ᾖ7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γύεσθε, καθῶς τινες αὐτῶν», Ί 
σαι. ὥσπερ γέγραπται ᾿Εκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστη- 
ὅσα 15, σαν παθει». 8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν 8 

καὶ ἔπεσαν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. Ὁ μηδὲ ἐἔχπειρά- 9 
ζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν 
ὄφεων ἀπώλοντο. 10 μηδὲ γογγύζετε, καθῶς τινες αὐτῶν ἐγόγγν- 10 φ μηδὲ γογγύζετε, γόγγν- 

΄Νπαέ σᾳν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὁλοθρεντοῦ. 11 ταῦτα δὲ τύποι 1 
ς συνέβαινον ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσια» ἡμῶν, εἶς οὓς 

ἃς 5, ἐς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. 13 ὥστε ὁ δοκών ἑστάναι βλε- 12 
πέτω μὴ πέσῃ. ᾿Ὀπειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος" 13 

9, πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἑώσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ 
δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ 
δύνασθαι ὑπενεγκεῖν. 

150 δν 11. 4ιόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. 14 
1, 149. 15 ὢς φρονίμοις λέγω κρένατε ὑμεῖρ ὃ φημι. 16 χὸ ποτήριο»ν τῆς 15 16 

εὐλογίας ὃ 0 εὔὐλογοῦμο», οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χρι- 
στοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλώμε», οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ σώματος τοῦ 
Χριστοῦ; 37 ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλού ἐσμεν' οἱ γὰρ 17 

πολα ς. πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸσ ἄρτου µετέχοµεν. {8 βλέπετε τὸν ᾿σραὴλ 18 
ο. 1,6. κατὰ σάρκα οὐχ οἱ ἐσθίοντε τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θνσια- 

στηρίου εἰσύ; 19 τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόρ τι ἔστιν, ἢ ὅτι 19 
5... εἰδωλόν τι ἔστιν; 30 ἀλλ ὅτι ἆ θύουσι», δαιµονίοις Φύουσιν καὶ 20 

οὐ θεῷ οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιµονίων }ίνεσθαι. 

34 οὗ δύνασθε, ποτήριον κυρίου πίνει καὶ ποτῄριον δαιμορίων 21 
οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχει καὶ τραπέζης δαιµονίω». 

ανω 41, 
ὅ 0. 

«5 323 παραζηλοῦμεν τὸν κύριο»; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 90 
5, 14, Πάντα ἔξεστιν, ἀλλ οὗ πάντα συμφέρει πάντα ἔξεστι», 23 

δε. ἀλλ οὐ πάντα οὐκοδομεῖ. 34 μηδεῖς τὸ ἑαυτοῦ ζητείω ἀλλὰ τὸ δά 
τοῦ ἑτέρου. 25 πᾶν τὸ ἐν μακέλλφῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν 96 

δρεαε,1. ἀνακρύοντερ διὰ τὴν συνείδησιν’ 326 τοῦ κυρίου γὰρ ᾗ }ῇ καὶ τὸ 26 
πλήρωμα αὐτῆς. 31 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε 27 

1ο19,1. πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέµενον ὑμῖν ἐσθίετε μη δὲν ἀνακρί- 
νοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 38 ἐὰν δέ τι ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερό- 28 
θυτόν ἐστι, μὴ ἐσθίοτε δὲ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν 

συνείδησιν. 329 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ 99 
ἑτέρον. ἵνα τί γὰρ ἡ ἐλευθερία µου κρὔεται ὑπὸ ἄλλης συνειδή- 
σεως; ὃ0 εἰ ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ 30 

7. ὥσπερ: ὡς 8. ἔπεσον 9. καθὼς καὶ 10. καθὼς καὶ Ἰ1. ταῦτα δὲ 
πάντα... κατήντησεν 15. ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν 10. ἐἑστίν ρτῖαε ροβθῖ Χριστοῦ 
Ροη ... ἐστίν θθοαπάἁπα ροβὺ Χριστοῦ Ροη 18. οὐχί 19. εἰδωλόθυτον 
οἳ εἴδωλον; εἴδωλον οἳ εἰδωλόθνυτον 20. θύουσιν ϊβ: θύει... τὰ ἔθνη 
Φαεμονίοις 23. ἔξεστιν Ὠϊθ: ΡΙΑΘΠΙ µοι 24. ἑτέρου ἕχαστος 320. γὰρ 
κυρίου 328. ἑερόθυτον: εἰδωλόθυτον ... αάά Ἱη Ώπθ Τοῦ γὰρ κυρίου ἡ 
γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. ὁ0, εἰ δέ 
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9] εὐχαριστῶ; 8ὲ αἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίετα εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα ουὶ 31]. 
33 εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε. 32 ἀπρόσχοποι καὶ ουδαίοις γύεσθε καὶ 
35 Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ, ὃ5 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν 

} ϱ 4 ο Ν 2 -ν / 2 4 4 » ” 

ἀρέσκω, µή ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶ», 
! ὕα σωθῶσι. (ΧΙ. { Μιµηταί µον Ἰέεσθε, καθὼς κἀγὼ «ιο 

Ἄριστοῦ. 

ΧΙ. 
Ύπχο οταπά πα οβρί(ο πιαἆο, παπ]]οχὶ νε]αίο. Ὦυν αραρῖθ. 6 Ἱπβάζαοπθ 

αβῦΏ“υθ 0606Ώ8θ βΒ0Γ86. 

2 Ἐπαινώ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα µου µέμνησθε καὶ καθὼς παρέ- 
3 ὅωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. ὃ θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι 

παντὸς ἀνδρὸς ᾗ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς Ερὶ5,.ὰ. 
4 ὁ ἀνήρ, κεφαλή δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ θεόο. 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχό- 

μενος ῇ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔ, ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
ὅ αὐτοῦ. ὃ πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµένη ῇ προφητεύουσα ἄκατακα- 

λύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς ' ἓν γάρ ἐστιν 
ὁ καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, 

καὶ κειράσθω; εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, 
Ἰ κατακαλυπτέσθω. Ἰ ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι 

τὴν κεφαλή», εἰκὼν καὶ δόξα Θεοῦ ὑπάρχων' ἡ γυνὴ δὲ δόξα 
8 ἀνδρός ἐστιν δοὺ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ 1ο 
Φ ἀνδρός ' ὃ καὶ γὰρ οὖν ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυῤαῖκα, ἀλλὰ γυνὴ 
10 διὰ τὸν ἄνδρα. 10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ᾗ γυνῇ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ 
41 τῆς καφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους. "1 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς 
12 οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἓν κυρίῳ. 126 ὥσπερ γὰρ ᾗ γυ»ὴ ἐκ τοῦ 

ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς Ἰυραικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ 
13 Θεοῦ. 15 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρύατε πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακά- 
14 λυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι; 14 οὐδὲ ἡᾗ φύσις αὐτὴ διδάσκει 
15 ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστίν, 15 γυνὴ δὲ ἐὰν 

κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστί; ὅτι ᾗ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται. 
16 Εἰ δέ τι δοκεῖ φιλόνδικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτηρ συνήθεια» 

οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Θεοῦ. 
11 Ἰοῦτο δὲ παραγ]γέλλω οὐκ ἐπαινῶν ὅτι οὐκ εἷ, τὸ κρεῖσσον 33. 
18 ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθα. 18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχοµένων 

ε » ε) ΄ 2 , , 3 « «ς . / ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσµατα ἐν ὑμῖν ὑπάρχει», καὶ µέρος 
19 τι πιστεύω. 19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι 1 
20 φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν. 20 συνερχοµένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
21 οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν' 3ἱ ἕκαστοο γὰρ τὸ ἴδιον 

δν 

λα 

32. γίνεσθε καὶ ᾿Γουδαίοις 98. συμφέρον 
ΧΙ. 2. ὑμᾶς, ἀδελφοέ, ὅτι ᾖἃ. τοῦ Χριστοῦ: οσα τοῦ ᾖ7. οσα ἦ 

11. οὔτε γυνῆ χωρὶς ἀνδράς: Ρορύ γυναικός Ῥοηῦ 12. οὕτω 14. ἤ οὐδὲ 
αὐτὴ ή φύσις 15. δέδοται αὐτῃ 17. παραγγέἐλλων οὐκ ἐπαινῶ ... κρεῖς- 
τον ἀλλ ... ἵττον 18. τῇ ἐκκλησίρ 
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- , 9 Αα . 4 6 4 ιό ο] 4 

δεῖπνον προλαμβώνει ἐν τῷ φαγεῖ, καὶ 00 μὲν πεινῷ, ος δὲ 
, 20 4 4 23ο 2 ιό 3 4 2 ιν 4 0 Ἀ 9 

μεθύει. μὴ γὰρ οἰκίας οὖν ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίγειν; ἢ 22 
τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ 

Ἱ 1, ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ὃν τούτφ οὖκ ἐπαινῶ. 
᾽ 4 4 9 4 .. ε ο 15,5. 2 Ἐγὼ γὰρ παρέλαβο» ἀπὸ τοῦ κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, 25 

ο ρ] ιά "ο, ὅτι ὁ κύριος ᾿ησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον 
το δα, 34 χαὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα 24 
[σν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν' τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 35 ὡσαύτως 26 

33 05. 8 4 , 4 4 ” ϱ - 4 , « 
ὄἜτ 1ε,α. καὶ τὸ ποζήριον µετᾶ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο το ποτηριον ἤ 

κανῇ διαθήκη ἐστὶν ἓν τῷ ἐμῷ αἵματι' τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις 
ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 326 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθύῃτεβῦ 
τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου. 
καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθῃ. 37 ὥστε ὃς ἂν ἐσθή τὸν ἄρτον ἢ 27 
πίνῄ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος 
καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. 28 δοκιµαζέτω δὲ ἑαυτὸν ἄνθρωπος, 38 
καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτον ἐσθιέτα καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω 
29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνω» κρῖμα ἑαντῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ δια- 99 
κρίνων τὸ σώμα. δ0 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοί ἀσθενεῖς καὶ 980 
ἄῤῥωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. ὃἱ εὖ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν, 34 
οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα" ὃΣκριόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευό- 3 
μεθα, ὕα μὴ σὺν τῷ κόσμφ κατακριθώμεν. 35 ὥστε, ἀδελφοί 38 
µου, συνερχόµενοι εἷς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθα. 4 οἱ τις δά 
πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέω, ἵνα μὴ εἷς κρῖμα συνέρχησθε. τὰ δὲ 
λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξοµαι. 

ΧΠ. 

Ὀόποτυπι αρὶτίἔαθ βαποίϊ γατ]οίαθ θὗ υπί{μθ. Βιπί ᾳπαδθὶ ΠΙΘΠΙΌΣΑ πυ]έ8 
ἵπ ἩηΟ Ο60ΥΡΟΓθ. 

Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖ. 1 
9 ιά 3 7 4 Ν ” .ι ε Ά 

οἴδατε Ότι Ότο ἔθνη ἦτε προς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὦςφ αν 
ιά ϱ] , 8 Δ ς σ ε] Δ 3 ΄ 

1104,49. ᾖγεσθε ἀπαγόμενοι. ὃ διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὔὐδεις ἐν πνεύµατι ὃ 
Γωά ” ”ὁ " -- 

θεοῦ λαλῶν λέγει “4νάθεµα ᾿]ησοῦς, καὶ οὐδείς δύναται εἰπεῖν 

Κύριος ᾽]ησοῦς, εἰ μῇ ἓν πνεύματι ἁγίφ. 
ρ 4 / 30 4 Δ ». 3 κ 5 4 

Κο 13, 6. 4ιαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτο πνεῦμα ὃκαια ὅ 
. ω 4 

διαιρέσεις διακονιῶν εἰσώ, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος Όκαι διαιρέσεις ϐ : ; . 
ἐνεργημάτων εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς θεὺς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν 
πᾶσιν. Ἰ ἑκάστῳ δὲ δίδοται ᾗ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ Ἱ 

ο 22. ὑμῖν εἴπω.... ς (308 ς9) ὑμᾶς ἐν τούτῳ; 38. παρεδίδοτο 34. εἶπε" 
“4άβετε, φάγετε ... τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον «ὔ. ἑάν; ἄν 3260. ἑάν:; ἂκ 
... ποτήριον τοῦτο ... ἄχρις οὗ ἄν 27. ἄρτον τοῦτον ... τοῦ αἵματος; 
οπη τοῦ 3289. ἄνθρωπος ἑαυτόν (39. πίνων ἀναξίως ... τὸ σῶμα τοῦ 
κυρίου 31. δὲ: γάρ 54. εἰ δὲ 

ΧΠ. 2. οπι ὅτε ἃ. Ἰησοῦν ... κύριον ηᾳοῦν ϐ. καὶ ὁ αὐτός: ὁ δὲ 
αὐτός ... ἐστι Θεός 
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8 συμφέρο». 8ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πεύµατος δίδοται λόγος σοφίας, 
9 ἄλλφ δὲ λόγος }»ώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνοῦμα, δὲ ἑτέρφ δὲ 

πίστιρ ἐν τῷ αὐτῷ αούµατι, ἄλλφ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ 
10 ἑνὸὶ πνεύµατι, 0 ἄλλφ δὲ ἐνεργήματα δυνάµεων, ἄλλφ δὲ προ- 

φητεία, ἄλλφ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ δὲ γένη γλωσσῶ», 
41 ἄλλφ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν 1 πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ὃν καὶ 

τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ  ἑκάσεφ καθὼς βούλεται. 
12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη ἕ ἔχει πολλά, πάντα ὃις, 
δὲ τὰ µέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σώμα, οὕτως καὶ δε». 

13 ὁ Χριστός ' 15 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σώμα 
ἐβαπτίσθημε», εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτο Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἑλεύ- ο. », 35. 

14 θεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. 14 καὶ γὰρ τὸ σῶμα 
45 οὐκ ὅστιν ὃν µέλος ἀλλὰ πολλά. {5 ἐὰν εἴπη ὁ πούς Ὅτι οὐκ 

εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰὐεὶ ἔκ τοῦ σώματος, οὗ παρὰ τοῦτο οὖκ ἔστιν ἐκ 
16 τοῦ σώματος; 16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὓς Ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμος, 

οὐκ εἰὐεὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώ- 
4” µατος; 1Τεἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ᾗ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, 
48 ποῦ ἡ ὄσφρησις; Ίδνυνὶ δὲ ὁ θεὺς ἔθετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον 
49 αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν. {9 εὖ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν 
20 µέλος, ποῦ τὸ σῶμα; 30 νῦν δὲ πολλὰ μὲν µέλη, ἓν δὲ σῶμα. 
93 2ἱ οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σον οὐκ 
90 ἔχω, ᾗ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσύ ΧἈρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω' 33 ἀλλὰ 

πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα 
93 ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, 39 καὶ ἃ δοκοῦμον ἀτιμότερα εἶναι τοῦ 

σώματος, τοῦτοιρ τιμὴν περισσοτέρα» περιτίθεµε», καὶ τὰ ἀσχη- 
94 µονα ἡμῶν εὐσχημοσύνη» περισσοτέραν ἔχει, 3 τὰ δὲ εὐσχήμονα 

ἡμῶν οὗ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ Θεὺς συρεκέρασε» τὸ σώμα, τῷ 
2ὔ ὑστεροῦντι περισσοτέρα»ν δοὺς τιµή», 35 ἵνα μὴ ᾖ σχίσµα ἐν τῷ 
96 σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ µέλη. 26 καὶ 

εἶτε πάσχει ὃν µέλος, συµπάσχει πάντα τὰ µέλη ᾽ εἴτε δοξάζεται 
ὢἹ ἓν µέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη. 27 ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χου 13. 
8 στοῦ καὶ μέλη ἐκ µέρους. 28 καὶ οὗς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ 9 

ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστύλους, δεύτερον προφήτας, τρίτο». δι- 
δασκάλους, ἔπειτα δυνάµεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἆντι- 

99 λήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶ». 39 μὴ πάντερ ἀπύστολοι; 
μὴ πάντερ προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνά- 

8θμειο; δ0μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιω ἰαμάτω»; μὴ πάντες 
31 γλώσσαις λαλοῦσι; μῆ πώντερ διερµηνεύονσι; δί ζηλοῦτε δὲ 

τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα" καὶ ἔτι καθ ὑπερβολὴὺν ὁδὸν ὑμῖν 
δείκνυµι, 

να ει. 

|. 

9. ἑνί: αὐτῷ 2. τοῦ σώματος τοῦ ἑνός... οὕτω 19. ἓν πνεύμα: Ῥτβοπι 
εἰς 21. ὁ ὀφθαλμός: ΟΠ ὁ 34. ἀλλ) 38. ἔπειτα δοοιπάυπι: εὖτα 
ε.. ἀντιλήψεις 1. µείδονα: κρείστονα 
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ΧΙ. 

: Οαεϊίας ργαθβίαί οπιπίθα8, ἱρδῖθαιο Πἀ9 οἱ ϐρθ πια]ον θβ6. 

Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλώ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
ἀγάπη» δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ῇ κύμβαλον ἀλαλάζο». 
2χαὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ δἰδώ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν 
τὴν γνῶσι»ν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάνει», 
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. ὃ καὶ ἐὰν ψωμίω πάντα τὰ 
ὑπάρχοντά μον, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσοµαι, 
ἀγάπην δὲ μὴ έχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
χρηστεύεται ᾿ ] ἀγάπη ον ὀηλοῖ" ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται , οὐ 
φυσιοῦται, ὃ οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, 
οὗ λογίδοται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συ]χαίρει δὲ 
τῇ ἀληθείᾳ Ἱ πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίει, 
πάντα ὑπομόνει. 

Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει εἶτε δὲ προφητεῖαι, καταρ)- 
θήσονται' εἴτε γλῶσσαι, παύσονται" εἴτε γνῶσις, καταργηθήσε- 
ται. ὃ ἐκ µέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ µέρους προφητεύο- 9 

μεν 19 όταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειο», τὸ ἐκ µέρους καταργηθήσεται. 10 
11 ὅτε ἥμην νήπιος, ἑλάλονν ὡς »ήπιος, ἐφθόνουν ὡς νήπιος, ἐλο- 14 
Ίιζόμη» ὡς νήπιος' ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ »ηπίου. 
13 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δ ἐσόπτρον ἐν αὐίγματι, τότε δὲ πρόσω- 12 

.πον πρὸς πρόσωπο» ἄρτι γιώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγρώσο- 
μαι καθὼρ καὶ ἐπεγνώσθη». 15 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, 13 

4 , - Δ ο ϱ , 

τὰ τρία ταῦτα) µείζω». δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 

ΧΙΥ. 

ΓΏοπυπι Ἱπρααταπι ϱὗ ἆοπαπ ρρορλθίιθθ. ο ἀἁοποταπι ρτβ[ῖθθ ἵη 
οοπγοπίίραβ βαοτῖβ αθι οὗ αΌυδα. Μυ]μοτὶ (βοθπάαπα ἵη θορ]θεῖα. 

4ιώκετε τὴν ἀγάπη», ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ 
«ἵνα προφητεύητε. 2ὁ γὰρ λαλῶν γλὠσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ 
ἀλλὰ τῷ θεῷ' οὐδεῖς γὰρ ἀκούδι, πγεύματι δὲ λαλεῖ µυστήρια᾿ 
δὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησῳ 
καὶ παραμυθία». 34 ὁ λαλῶν γλὠώσσῃ ἑαυτὸν οὐκοδομεῖ ὁ δὲ 
προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. ὃ θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν 

. γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ ὁ προφητεύων 
:.ᾖ ὁ λαλῶών γλὠσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερµη»εύῃ, ὕα ἡ ἐκκλησία 
οἰκοδομὴν λάβῃ. Ονυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλὠσ- 
σαις λαλῶ», τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ᾖ ἐν ἀποκα- 
λύψει ἤ ἐν γνώσει ἤ ἐν προφητεία ᾖ ἐν διδαχῆ; Ἰ ὅμως τὰ 

ΧΙΙ. 3. οὐθέν; «ϐ (ποῦ ς) οὐδέν 4. φ9 (πο ς) φωμίζω ... καυ- 
θήσωμαι 9. δέ; γαρ 10. τότε τὸ ἐκ 14. ὡς νήπιος ἑλάλουν, ὡς νήπιος 
ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμη»’ ὅ ὅτε δέ 

. 5. μείζων γάρ 
Νον. Τουῖ. εὰ, τι, 20 
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ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν 
τοῖς φθόγγοι; μὴ διδῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ 

6 κιθαριζόµενο»; ὃκαὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον φωνὴν σάλπιξ δφ, τίς 
Φ παρασκευάσοται εἰς. πόλεμο»; Ὁ οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης 

ἑὼν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε,. πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; 
40 ἔσεσθε γὰρ εἶς ἀέρα λαλοῦντες. {0 κοσαῦτα αἱ τύχοι γένη φωρῶν 
41 εἰσὶν ἐν κύσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον 31 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύ- 

ναµιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν 
43 ἐμοὶ βάρβαρος. ᾖ3ὰλ οὕτως καὶ ὑμεῖρ, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευ- 

μάτω», πρὺς τὴ οὐποδομῆν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖνε ὕα περισ- 
19 σεύητοα. 39 διόπερ ὁ λαλῶν γλώσση προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 
14 11) Εὰν γὰρ προσεύχωμαι, γλώσσῃ, τὸ πρεῦμά μου προσεύχεται, ὁ ε. 
1ὅ δὲ νοῦρ µου ἄκαρπός ἐστιν 1δπί οὖν ἐσείν; προσεύξοµαι τῷ 

πνεύµατι, προσεύξοµαι καὶ τῷ νοῖ" ψαλῶ τῷ πνεύµαει, ψαλώ 
16 καὶ τῷ νοῖ" 16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογήσίς πεύµατι, ὁ ἀναπληρών τὸν :.. 

τόπον τοῦ ἰἐδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἁμὴν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ; 
41 ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν' 37σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, 

ο 18 ἀλλ ὁ ἕτερος οὐκ οἴκοδομεῖται. 18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων 
39 ὑμῶν μᾶλλον γλὠσσῃ λαλώ᾽ 19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε 

λόγους διὰ τοῦ νοός µου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ 
µυρίους λόγους ἐν γλὠώσσῃ. 

20 «Αδελφοί, μὴ παιδία γύεσθε ταῖς φρεσώ, ἀλλὰ τῇ κακία 
21 νηπιάζετα, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίεσθε. 3 ἐν τῷ νόμφ γέ- Ἡ 1. 

Ίθαπγαι ὅτι ἐν ἑτερογλῶσσοις καὶ ἐν γεδίλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ 
λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί µου, λέγει κύριος. 

23 33 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἶἷς σημεῖόν εἶσιν οὐ τοῖρ πιστεύουσι ἀλλὰ 
τοῖς ἀπίστοις, ᾗ δὲ προφητεία οὗ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πι- 

25 στεύουσιν. 23 ἐὰν οὖν συνέλθη ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ 
-;. λαλῶσιν γλὠσσαις πάντες, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιατοι, οὐκ 
34 ἐροῦσιν ὅτι µαύεσθε; 34 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθη 

δέ τι; ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἑλέγχεται ὑπὸ πάντων», ἀνακρίνεται 
2ὔ ὑπὺ πάντων, 35 τὰ κρυπτὰ τῇς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γύεται, 

καὶ οὕτως πεσὼν ἀπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλ- 
λων ὅτι ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 

2ὐ Τί οὖν ἐστί, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν 
ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴ» ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλὠσσαν ἔχει, ἑρμη- 

2] νείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴ» Ἰινέσθω. 32 εἴτε γλὠσσῃ τις Ερὶ ἐ,ια. 
λαλαῖ, κατὰ δύο ἤ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ µέρος, καὶ εἷς 

28 διερµηρευέτω 35 ἐὰν δὲ μὴ ᾗ διερµηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησία, .. 
20 ἑαυτῷ δὲ λαλείω καὶ τῷ θΘεῷ. 39 προφῆται δὲ δύο ἢ ερεῖρ λα- 3.. 

-----ο 

Ἰ. διδῷ: ὃῷ 9. οὕτω 10. εἰσίν: ἑστίν ... οὐδὲν αὐτῶν 19. οὕτω 15. 
δὲ καὶ τῷ νοῖ Ρῖ8 6. τῷ πνεύματι 18. τῷ θεῷ µου... γλὠσσαις λαλῶν 
490. ἀλλ Ἅἡή29. πάντες γΛλώσσαις λαλῶσιν 360. καὶ οὕτω τὰ κρυπτά ... 
οὕτω ... ὁ Θεὸς ὄντως 326. γλῶσσαν ἔχει, ἀποκόλνψιν ἔχει... γενέσθω 



| 
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λείτωσα», καὶ. οἱ ἄλλοι διακρινότωσαν . 90 ὢὼν δὲ ἄλλφ ἄποκα- 39 
λυφδή καθηµένῳ, ὁ πρῶτος σιγατω. δὲ δύνασθε γὰρ καθ ἕνα 
πάντες προφητεύει», ἵνα πάντες μαρθάνωσιν καὶ πάντας παρα- 

δΙ 

καλῶνται. ὃ2 καὶ πνεύματα προφητῶν προφῄεαις ὑποτάσσεται ' 83 

Κοῖ5, 14. 5ὃ οὗ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εθήνης. 
τς ἓν πάσαις ταῖς ἐκαλησίαις τῶν ἁγίων, 88 αἱ γυναῖκες 

1ΤίΔ115. ὑμών ἐν ταῖς ἐἑκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ -Τὰρ ἀπιτρέπεται αὐταῖς 
55,16, λαλεῖν, ἀλλὰ ὑποτάσσεσθαι, καθὼς καὶ ὁ νόμος λάγει. ὃδ ϱὐ δὲ 

τι μαθεῖν θέλουσι», ἐν οἴκφ τοὺς ἰδίονς ὤνδρας ἐπερωτάτωσαν' 
αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 96 ἀφ ὑμῶν ὁ 
λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆήλθεν , ᾖ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 

Εἰ πι δοκεῖ προφήτης εἶναι ᾖ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἅ 
γράφω ὑμῦ ὅτι κυρίου ἐσείν' 38 εἶ δέ τις ἀγνοα, ἀγνοείτω. 
399 ὥστε, ἀδελφοί, ζηλοῦτε τὸ προφητεύει», καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κα 
λύετε ἐν γλώσσαις 30 πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν 
1ινέσθω. 

Χν. 
Οπεῖε γορατγθοίίο {απάαπιθπίαπα ποβίτθθ Πάδὶ. ᾖΜοτα υἱπιας Ἱοβίῖθ. 
Ῥαρίίβπιν Ῥτο πηοτθαῖ. Ἐθβιγτθοίο πηοχίποχυπῃ. Νονυπι οογρυθ 

οοεΙθβίθ. ἨΜγβίθτυπι ἆθ ευδ](ς Ἱππποαίαίίοηο βαροθτβἠαπι. 

θε 1, 11. Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην 

3ὸ 

4 

3ὅ 

36 

7 

38 

39 

40 

” σα 4 σ 4 τ ᾿ 

ἡμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἓν ᾧ καὶ ἑστίκατε, 3δέ οὐ καὶ σώ- 3 
ζεσθε, εὔι λόγῳ εὐηγ]ελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ µῆ εἰκῆ 

1,39. ἐπιστεύσατε. ὃ παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβο», 
1.3, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς Ίθα- 
εν τν, ᾿φάρ, 4 χαὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρα τῇ τρίτῃ 

"μλδ ο κατὰ τὰς Ἰθαφάς, ὅ καὶ ὅτι ὤφύη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα, 
1,1 ϐ{ ἔπειτα ώφθη ἐπάνω πεντακοσίοιρ ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 

πλείονξο µένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν. Ἰ ἔπειτα 
κει ο, α, ὠφθη Ιακώβῳ, ἔπειτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. ὃ ἔσχατον δὲ πάν- 
Ερὰ 3, 8. των ὠσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. ὃ ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλά- 

χιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, 
Μειφ. διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Φεοῦ. 190 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμὶ ὅ 

εἰἶμι, καὶ ᾗ χάρις αὐτοῦ ἡᾗ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισ- 
σότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὖκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ 
θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. 3 εἴτε οὖν ἐγὼ αἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν 
καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. . 

Εἰ δὲ Χριστὸρ κηρύσσοται ἐκ νεκρῶν ὅτι ἐγήγερται, πῶς λέ- 

35. ἀλλ ... “Ως ἐν δἵο σαπι ρτίοτίραβ οοπ]ωπρῖς 394. ἐπιτέραπται ... 
ἀλλ 35. γυνοιιξὲν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν ὃ]. τοῦ αυρίου ... ἐστίν: εἰσὲν 
ἔντολαί ὤθ. καὶ τὸ λαλεῖν γλὠώσσαις μὴ κωλύετε 40. οπι δέ 

Χν. 4. τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ϐ. πλείους 7. ἔπειτα πεουπάσπη: εἶτα 10. 
ἀλλ ἤ χάρις 11. οὕτω "ηρύσσ. 12. ὅτι ἐκ γεκρῶν 

0” 

ϱ ο -ᾱ Ὁὦ ὅδνιυὀ 

10 

11 

19 
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13 Ίουσιν ἕν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις φεκρῶν οὐκ ἔστιν; 15 εἰ δὲ αι. 
{4 ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται 14 εἰ δὲ 1. 

Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα καὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενῆ 
16 δὲ καὶ ᾗ πίστις ὑμῶν. 5 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδοµάρτυρες τοῦ 

θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστό», 
10 ὃν οὐκ ἤγειρε» εἶπερ ἄρα νεκροί οὐκ ἐγείρονται. 16 εἰ γὰρ νεκροὶ 3. 
17 οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται' 17 εἰ δὲ Χριστὸς οὖκ .. 

ὀγήγερται, ματαία ἡ πίστιο ὑμώ», ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
18149 ὑμώ», {9 ᾶρα καὶ οἱ κοιµηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 9 εἰ 

ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν µόνο», ἐλεεινύτεροι 
2) πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν. 30 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νᾶ- οοὶ ι, 5. 
2ἱ κρῶ», ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµέρων. 34 ἐπειδὴ γὰρ δὲ ἀρθρώπου ὁ Ἀοςρ1». 
20 θάνατος, καὶ δὲ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 33 ὥσπερ γὰρ ἐν 

τῷ '4δὰμ πάντες ἀποθγήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάν- 
23τες ζωοποιηθήσορται. 23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ 
934 Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἓν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 33 εἶτα 

τὸ τέλος ὅταν παραδιδοῖ τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν 
2ὔ καταργήσῇ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. 25 δεῖ 

γὰρ αὐτὸν βασιλεύει ἄχρις οὗ 0ῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ μιαν 
90 τοὺς πόδας αὐτοῦ. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταρ]εῖται ὁ θάνατος. Ηο ιο Ἡ. 

«31 31 πάντα 7ὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πύδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι ον 
πάντα ὑποτέταμται, δήλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντοο. αὐτῷ τὰ ὁ Ἡο 3, ᾱ- 33. 

28 πάντα" 38 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ 
υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαρτι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ δεὸς 
τὰ πάντα ἐν πᾶσι». 

20 Ἐπεὶ τί ποιῄσονσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶ»; εἰ 
30 ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζορται ὑπὲρ αὐτῶν; 50 τί 
8) καὶ ἡμεῖς κινδυνεύοµεν πᾶσαν ὥραν; δῖ καθ ἡμέραρ ἀποῦθνήσκω, Ἀο ϐ, 36. 
ρἡ τὴν ὑμετέραν καύχησι» ἦν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίφ 

32 ἡμῶν. ὃὰ εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἓν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ 
ὄφελος; δὐ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμε», αὔριον Ἔρσῃς, 

33 γὰρ ἀποθνήῄσκομε. ᾖὃδὃ μὴ πλανᾶσθε' φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ 
84 ὁμιλίαι κακαί, 38 ἠκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε ἀγνω- 

σίαν γὰρ Θεοῦ τινὲς ἔχουσιν. πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ. 6,5. 
3ὅ 4λλ ἑρεῖ τι Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίφ δὲ σώματι 

ἔ ο 306 4 4 4 , 3 - 24 4 3 

96 ἔρχονται; δ6 ἄφρω», σὺ 9 σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἄπο- 
37 θάνη ὃΊ καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σώμα τὸ γενησόµενον σπείρεις 
38 ἀλλὰ γυμνὸν κόκκο» εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπών. 8 ὁ δὲ 

4 / 2 ο αν 4 2 4 ε ” 

Θεὸς δίδωσι» αὐτῷ σώμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστφῳ τῶν 

12. τινες ἐν ὑμῖν 14. ἄρα καές ΟΠΙ κα 19. ἐν Ἀριστῷ Ρο8δί ἐσμέν ροἩ 
20. αἀά 1η Άηπο ἐγένετο 32. οὕτω 329. ς, Ι9θΏ «6 (1624. 1655. οί 8189 
θἀἀ. ) οι τοῦ εκ 6ττοτθ αί νιάθίιτ 24. παραδῷ 25. ἄχρις οὗ ἄν 29. 
νεκρών, εὖ ... αὐτῶν: τῶν φεκρῶν ὃ]. ὑμετέραν: ς (ποα σε) ἡμετέραν 
99. χρηστά: χρῇσθ 94. λαλῷ: λέω ᾖ9θ. ἄφρον ὃδ. αὐτῷ δίδωσε ο δυο, 
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σπερµάτων τὸ ἴδιον σῶμα. 39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ 39 
ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ ατηνῶ», ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνών, 
ἄλλη δὲ ἠθύων. 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπιγεια᾽ 40 
ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ᾗ τῶν ἐπιγείων. 
41 ἄλλη δόξα ᾖλέου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δύξα ἀστέ- {1 
ρων ̓  ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 45 ὕτως καὶ ἡ 42 
ἀνάστασις τῶν 2κρὤ». σπείρσται ἐν φθορᾷ, ε ἸὙείρεται ἐν ἄφθαρ. 

σίᾳ' 2δσπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξη᾽ σπείροται ἐν ὦσθε- 13 
νδίᾳ, ἐγείρεται ἓν δυνάµει᾽ 34 σπείρεται σῶμα ψυχικό», ἐγείρεται 1. 
σώμα πνευµατικὀν. εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικό», ἔστιν καὶ πνευματικό». 

ορ. 3,1. 3ὔ οὕτως καὶ γέγραπται Εγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος -4δὰμ εἰς {ὔ 
φυχὴν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος -4δὰμ εἶρ πνεῦµα ζωοποιοῦν. 36 ἀλλ 49 
οὐ πρώτον τὸ πγευματικὺν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευµα- 
τικὀν. 4Τὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος {7 
ἐξ οὐρανοῦ. 39 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος 48 
ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι 49 καὶ καθὼς ἐφορέ- 19 
σαμο» τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φοθέσοµεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ 
"ἐπονρανίου. 

6, 9, Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὃτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ 60 
κληρονομῆσαι οὐ δύνανται . οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίων αληρο- 
Ῥομεῖ, δΙ (δοὺ μυστήριο» ὑμῖν λόγω" πάντες οῦ ποιµηθησόµοθα, ρι 

ΣΤΑ4, πάγτες δὲ ἀλλαγησόμεθα, ὅ2 ἐν ἀτόμφ, ἓν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν 6ρ 
τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νδκροὶ ἐγερθήσονται 
ἄφθαρτοι καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. δὅδ δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ὅ8 
ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἆθα- 
νασίαν. δξ ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ δ4 
τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασία», τότε γδνήσεται ὁ λόγος ὁ 

«ος 1 γεγοαμμένος Κατεπόθη ὁ θάνατο αἷς ῖκοςο. δδ ποῦ σου θάνατε 66 
Ἡ. στὸ κέντρον; ποῦ σου θάνατα τὸ φῖκος; ὅ6 τὸ δὲ κέντρο» τοῦ Όα- 69 

Νο 5 1. φάτου ᾗ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος ὅ7 τῷ δὲ 5Ί 
θεῴῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ γῖκος διὰ τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ. Ὁδ ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γύνεσθε, ἀἆμο- 68 
τακίνητοι, περισσἑύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, δἰδότες 
ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἓν κυρίφ. 

ΧγΙ. 
ο εἰἶρθ Ῥτο βαπεᾷθ οο]]σθηά.. ο ΤΠπιοίπθο, ΑΡροϊο, ἆοπιο Φίθ- 

ΡΙμ8π8θ. Βδα]ΙίαΙΟ0ΠΘ8. 

ο 

μαν Κο 15, 16. Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς 
ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. κατὰ µίαν 2 

39, ἀλλὰ ἄλλη μὲν σάρξ ... ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πτηνῶν 40. ἁλλ 
42. οὕτω 44. εἰ ἔστιν α5ᾳυθ πνευµατικόν;: ἔστι σῶμα ψυχικό», καὶ ἔστε 
σῶμα πνευματικόν 4δ. οὕτω 47. ἐξ οὐρανοῦ: ΡΓΒΘΠΙ ὁ κύριος 6. πάντες 
Ρτίαβ: αάά µέν ὅδ, θάνατε βθουπάυπα: δη 

Χγ]. 1. οὕτω 2. σαββάτων 
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σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ ει ἂν 
3 εὐοδώται, ἵνα μὴ ὅταν, ἔλθω τότε λογίαι γόωνται. ἃ όταν δὲ 

παρα]ένωμαι, οὓς ἐὰν δοκεμάσητε, δὲ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω 
η ἀπ εγκεῖν τὴν χάρι ἡμῶν εἰς Ἱερονσαλήμ' 4 ἑὼν δὲ ᾗ ἄξιον τοῦ 
5 κἀμᾶ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. ὃ ἐλεύσομαι δὲ πρὸς Αα ων 

ὑμᾶρ ὅταν Μακεδονία» διέθω᾽ ἸΜακεδονίαν γὰρ διέρχοµαι, 
6 ὃ πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ᾗ καὶ παραχειµάσω, ἕνα ὑμεῖς 
Ἰ µε προπέµψητε οὗ ἐὰν πορεύωµαι. Ἴοὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν 

παρόὀδφ ἰδεῖν' ἐλπίω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν «, ι». 
8 ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. δἐπιμενῶ δὲ ἐν Εφέσφ ἕως ες πεντηκοστῆς  Δοὶ 19,8. 
ϱ θθύρα γάρ µοι ἀνέφγεν µεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμδνοικ0οδ!ὰ 

πολλοι. 
10 ἘΕὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθευς, βλέπετε ἕνα ἀφόβως γένηται πρὸς ον. 
11 ὑμᾶς' τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἑργάξεται ὡς κἀγώ. 1 µή τι οὖν ντι, ια. 

αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃη, ἵνα ἔλδῃ 
πρὸς µέ΄ ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 

19 Περὶ δὲ ᾽4πολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν «ότι. 
ἵνα ἔλθι πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ πάντως οὐκ ἦν 
θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἑλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 

13 Γρη}ορεῖτε, στήκετο ἐν τῇ πίστει, ἀγδρίδεσθε, κραταιοῦσθε. 
118 [3 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γιυέσθω. 
16 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί" οἴδατα τὴν οὐκαν Στεφανᾶ, ., 16. 

ὅτι ἔστιν ἀπαρχὴ τῇ» . Αχαΐας καὶ εὖ; διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν Νο 1ο, ὃ. 
40 ἑαντούς' 16 ψνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθο τοῖς τοιούτοιρ καὶ παντὶ 

11 τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶνει. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ εἴ παρουσίᾳ Στε- 
φανᾶ καὶ Φορτουνάτον καὶ «4χαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτεον ὑστέρημα 

18 αὐτοὶ ἀνεπλήρωσαν ' 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ 109119. 
ὑμών. ἐπιγιρώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 

19 4σπάξονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς «άσίαρ. ἀσπάδεται ὑμᾶςρ λ. ιος 
ἐν πυρίφ πολλὰ “κύλας καὶ Πρίσπιλλα σὺν τῇ καὶ οἶκον αὐτῶν 

20 ἐκκλησίᾳ. 30 ἀσπάξονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε Ἀο 16, 
ἀλλήλους ἐν φιλήµατι ἀγίφ. 

13 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλον. 33 ϱἱ τις οὗ φιλεῖ τὸν τα 
25 κύριο», τω ἀγαθεμα. µαραναθα. ἡ χάρις τοῦ αυρίου Ἠῆ- Λος, 1ὲ. 

24σοῦ μεθ ὑμῶν. 3ῇ ἀγάπη µου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ 
ησοῦ. 

3. δὲ ἐπιστολῶν οσπι απἰθοθἀθηραθ οοπ]ς ᾖἹ. ἐλπίζω δὲ... ἐπιτρέπῃ 
«10. κἀγώ; καὶ ἐγώ ἍΤ. Φουρτουνάτου -- ὑμέτερον: ὑμῶν ... αὐτοίς 
οὗτοι 19. ἀσπάζεται: ἀσπάζονταυ 39. τὸν κύριον Ἴησοῦν Χριστόν 
... μαρὰν ἀθά 93. ]ησοῦ Χριστοῦ 324. αἀὰ ἵη ΒΠθΘ ἁμήν 
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ε. 
1. 

Ῥαυ]ϊ οα]φπ]ίθίθθ Ρετ]θίθο Ὠθο Ἰαναπίθ. Οοπεϊ]ἴπτα γθυίδοηςἱ Ορ- 
τἰη(Ἠ08. Ετοπιίθθα οί. 

ως Παῦλος ἀπόστολος Ἄριστοῦ ᾿]ησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ καὶ ! 
Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὖσῃ ὃν Κορύὂφ 
σὺν τοῖρ ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὔσιν ἐν ὅλῃ τῇ Αχαϊᾳ. Ἀχάρις ὑμῖν ὃ 
καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ερὺ }, 8. Εὐλογησὸὺς ὁ θΘεὺς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χρι- 3 
Νο 15,5. στοῦ, ὃ πατὴρ τῶν οἰχτιῤμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, 4 ὁ 4 

παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσι τῇ Θλίψει ἡμῶν», εἰς τὸ δύνασθαι 
ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ᾗς 

ο: οἱ1,14. παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃ ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ ὅ 
παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισ- 
σεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν. ϐ αἴτα δὲ θλιῤόμεθα, ὑπὲρ τῆς ϐ 
ὑμῶν παρακλήσθως καὶ σωτηρίας τῆς ἐνεργουμένης ος ὑπομονῇ 
τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖρ πάσχομεν, καὶ ἡᾗ ἐλπὶς 
ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν  εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν 

ΡΜΙ3,19. παρακλήσεως καὶ σωτηρίας, ᾖἸ δἰδότες ὅτι ὧς κοιωνοί ἐστα τῶν Ἱ 
παθηµάτω», οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. | 

Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοσῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλάψεως 8 
ἡμῶν τῆς γδροµένης ἡμῖν ἐν τῇ «ἁσίᾳ, ὅτι καθ ὑπερβολὴ» ἑβαρή- 
θηµμεν ὑπὲρ δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν' 

- 9 ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, 9 
ἵα μὴ πεποιθότεο ὦμεν ἐφ ἑαυτοῖς ἀλλ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγεί- 

2Τἱ4,19.ρ02τι τοὺς νεκρούς, 10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐῤῥύσατο ἡμᾶς 10 
πο 15,29 καὶ ῥύσεται, εἰἷρ ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ ὅτι ῥύσεται, 1ὶ συρυπουρ- 41 

γούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν εῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώ- 
πων τὸ οἷς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν οὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 
13 Ἡ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τὸ μαρτύριο» τῆς συνειδή- 12. 

10934. σεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ 

σαρκικῇ ἆλ. ὃν χάριτι θεοῦ ἀνεσεράφημον ὂν τῷ κόσμφ, περισ; 
σοσέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 15 οὐ γὰρ ἄλλα Ἰράφομον ὑμῖν ἆλλ ἢ ἃ 19 
ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους 
ἐπιγνώσεσθε, 1Ακαθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ µέρους ὅτι καύχημα 14 

1 691,9. ὑμῶν ἐσμὲν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ. 

Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσθι ἐβουλόμην πρότθρον ἀλθεῖν πρὸς Ι5 
16918. ὑμᾶς, ἕνα δευτέραν χάριν σχῆτε, 6 καὶ δὲ ὑμῶν διελθαῖν εἰς 16 

-------- 

ον 4. 

1. 1. Ιησοῦ Χριστοῦ ὔ. οὕτω... ΟΠ1 τοῦ βθοη ἆππα ϐ. εἴτε ποιρα- 

καλούµεθα υθααθ σωτηρίας ΑΠίθ καὶ ἦ ἐλπίς Ροα Ί. ὥς: ὥσπερ ... οὕτω 

10. καὶ ῥύσεται; καὲ ῥύεται 12. ἁγιότητι: ἁπλότητι ... τοῦ θεοῦς Οἱ 

τοῦ 15. πρότερον 8ηίθ ἵνα Ρο ... πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ... ἔχητε 



50 9 00Π. 1, 17. --2, 13. 

Μακεδονία», καὶ πᾶλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθ εἴν πρὸς ὑμᾶς καὶ 
17 ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰονδαίαν. 17 τοῦτο οὖν βουλευό- 

μενορ µήτι ἄρα τῇ ἑλαφρίᾳ ἐχρησάμη»; Ἡ ᾱ βουλεύομαι κατὰ 
σάρκα βουλαύομαι, να ς παρ ὁμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ «ὺ οὗ οὗ; ὁ Κι ο, σι. 

18 15 πισεὺς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶςρ οὐκ ὅστιν ναϊ1 οοι, 9. 
19 καὶ οὔ. 19 ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸρ Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἐν ὑμῶν δὲ 
ἡμῶν κηρυχθείς, δ ἐμοῦ καὶ Σιλονανοῦ καὶ Τιμοῦέον, οὐκ 

20 ἐγένετο ναϊ καὶ οὗ, ἀλλὰ ναὶ ὃν αὐτῷ 7έγονον : 30 σαι γὰρ όπαγ- 
γελίαι θεοῦ, ὃν αὐτῷ τὸ ναί, καὶ ν αὐτῷ τὸ ἀμὴν τῷ θεῷ πρὸς 

21 δόξα» δὲ ἡμῶν. 34 ὁ δὲ βεβαιῶ» ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ Ου 1, κ 
93 χρίσας ἡμᾶς θεὸς, 33ὁ καὶ σφθαγισάµενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν 5.5 

ἀῤῥαβώνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. 
23 Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχή», 
94 ὅτι φειδόµενος ὑμῶν οὐχέτι ᾖλθον οἰς Κόρινθον. 34 οὐχ ὅτι 

κυριεύοµεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοέ ἐἔσμεν τῆς χαρᾶς 
ὑμῶν ' τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατα. 

ὶ 11. 

ος ποπά στα τθάνεσῖς Οοσἰπίσαπι. 9 Ιποθείο Ἰοπαίπθ απ] σθεϊραθσαῖ. 
Ῥαυ]ἱ 1άπθγο θὐ ΒΗ00ΘΒ8ΙΙΒ. 

Ἔκρινα δὲ ἐμαντῷ τοῦτο, τὸ μὴ παλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς 
9 ὑμᾶς. 3 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ὁ εὐφραύων µε οἱ μὴ ὁ 
3 λυπούμονος ἓξ ἐμοῦ; ὃ καὶ ἔγραψα τοῦτο αὐτὸ ὥα μὴ ἐλθὼν εί α,ατ- 

λύπη» σχώ ἀφ ὧν ἔδει µε χαίρευ, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς - 
ἑ ὅτι ᾗ ἐμῇ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστί. 34 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως 

καὶ συνοχής καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλών δακρύω», οὐχ 
ἵνα λυπηθῇτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἦν ὄχω περισσοτέρως 
εἰ ὑμᾶς. 

ὅ Εἰ δέ τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ λελύπηκε», ἀλλὰ ἀπὸ µέρους, 
ὁ ἵνα μῇ ἐπιβαρῶ, πάντας ὑμᾶς. ϐ ἱκανὸν τῷ τοιούτφ ἡ ἐπιτιμία 10ο5,3.. 
7 αὕτη ᾗ ὑπὸ τῶν πλειόνων, Ἴ ὥστα τοθναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χα- 

ρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι, µή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ κατα- 
8 ποθῇ ὁ τοιοῦτο.. ὃΟδιὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρώσαι εἰς αὐτὸν 
ϱ ἀγάπην' 9εἰ τοῦτο γὰρ καὶ ἔγραψα ἵνα γνῶ τὴν δοκιμὴν ὑμῶ», 
10 εἰ αἷς πάντα ὑπήκοοί ἐστε. 10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγῶώ καὶ γὰρ 

ἐγὼ ὃ κεχάρισµαι, εἶ ει κεχάρισµαι, δί ὑμᾶρ ἐν προσώπφ Χρι- 
14 στοῦ, 14 ίνα μῆ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ οὐ γὰρ αὐτοῦ 

τὰ νοήµατα ἀγνοοῦμεν. 
12 Ἐλθὼν δὲ εἰ τὴ» Τρφάδα εἰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, Δοι 16, 8, 
19 καὶ θύρας µοι ἀνεφγμένης ἐν κυρίῳ, 15 οὐκ ἔσχηκα ἄνασιν τῷ τ,δε.. 

κὰν 

18. ἔστιν: ἐγένετο 19. ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ ... ησοῦς Χριστός 
Π. 1. παλι ἐλθεῖν ἐν λύπῃ 2. χαὺ τὶς ἐστι ὃ. ἔγραφα ὑμῖν ... 

ἔχω ὅ. ἀλλ} 10. κἀγώ: καὶ ἐγώ ... καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισµαε, ᾧ 
κεχάρισµαν 



ΟοΙ 4, 15. 

9, 13. 
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1 099,3, Τίές συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς Π ἐξ ὑμῶν; 2ἡ ἐπιστολὴ 

ΕΙΡ! .18, 

1ο 6, 68. 

"Εεχ 54, 
39 

οΕχδ4 90. 

ο 00Π. ο, 14. --- ὃ, 14. 3/ὅ 

πνεύµατί µου τῷ µη εὑρεῖν μὲ Τιτον εὺν ἀδελφόν µου, ἀλλὰ 
ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξγλθον δίς Μακεδονία». 

Τῷ δὲ Φεῷ χάρις τῷ πάντοτᾶ θριαμβεύονει ἡμᾶς ὃν σφ 14 

Χριστῷ καὶ τὴν ὀσμῆν τῃρ γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δὺ ἡμῶν 
ἐν παντὶ τόπῳ᾿ 15 ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἑσμὲν τῷ θΘεῷ ἐν τοῖς 15 
σωζομένοις καὶ ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, 18 ορ μὲν ὀσμὴ ἐκ θανᾶ- 10 
του εἰς θάνατο», οἷς δὲ ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰἶς ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα 
τίς ἱκανόο; 3 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἱ πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λό- 11 
Ίον τοῦ Φεοῦ, ἀλλ ὧς ἓξ εἰλικρινείας, ἀλλ ὡς ἐκ Θεοῦ κατενώ- 
πιον τοῦ θεοῦ ἓν Χριστῷ λαλοῦμεν. 

ΠΠ. 
Τρεί (οτἰπίμί] οοπυπηθηἁαείο Ῥαυ]]. Πωέζοτα οἱ αρἰτίέας. Ὑοίάπι Μοείθ 

ἵπ ΟἨτὶθίο βυὈ]λίαπι, 

δυὰ ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνει; ἢ μὴ χρίζοµεν ὥς 

ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ, ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινῶσκο- 
µένη καὶ. ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ὃ φανερούμε- ὃ 
νοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ ἡμῶν, ἐγγεγραμ- 
µένη οὐ µέλανι ἀλλὰ πνεύµατι θεοῦ ζώντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθί- 
ναις ἀλλ ἐν πλαξὶν καρδίας σαρκύαις. 3 πεποίθησιν δὲ τοιαύτην 4 
ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν θεὀν. ὃ οὐχ ὃτι ἔκανοί ἐσμεν ὅ 
λογίσασθαί τι ἀφ ἑαυτῶν ὡς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ ᾗ ἱκανότης ἡμῶν 
ἐκ τοῦ Θεοῦ, ϐὸὅς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους κανῆς διαθή- ϐ 
κής, οὗ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος) τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, 
τὸ δὲ πνεῦμα ζωοποιεῖ, 7 εἰ δὲ ᾗ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμ- Ἱ 
ματι ἐντετνπωμένη λίθοις ἐγενήδη ὃν δόξη, ὥστε μὴ δύνασθαι 

88. 

ἀτεγίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραῇλ εἰς τὸ πρόσωπο» Μωνσέως διὰ τὴν 
δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουµένη», ὃ πῶς οὐχὶ μᾶλ- 8 
λον ᾗ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξη; Ὁ εἶ γὰρ ἡ διακονία 9 
τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ᾗ διακονία τῆς 
δικαιοσύνης δόξῃ. 10 καὶ γὰρ οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασµένον ἓν 10 
τούτφ τῷ μέρει εἴνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. {4 εἰ γὰρ τὸ 11 
καταργούμενον διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ µένον ἓν δόξῃ. 

Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παῤῥησία!' χρώμεθα, 12 
15 χαὶ οὐ καθάπερ Μωυσῆς ἐτίθει κάλυµµα ἐπὶ τὸ πρόσωπο» αὖ- 19 
τοῦ, πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ἱσραὴλ εἶ, τὸ τέλος τοῦ 
καταργουµένου. 14 ἀλλ ἐπωρώθη τὰ νοήµατα αὐτῶν. ἄχρι γὰρ τῆς 44 
σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ κάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς παλαιᾶς 

19. ς Υ. 18. Ιποῖρίί οὗ ἀλλά 16. ἐκ Ὀϊ8: οἵα 
ΠΠ. |. ἡ μή: εἰ μή... θάᾶ 1η Ώηθ συστατικων ὃ. ἀλλ; ςθ (πο ς) 

ἀλλά ῦὕ. ἀφ ἑαυτῶν Ροβὺ ἐσμέν ροα 6. ἀποκτείνει Ἱ. ἐν γράµµασιν 

ἐντετ. ἐν λίθοις ϐ. ἐν δόξη 10. οὐ: οὐδέ... ἕνεκεν 19. αὐτοῦ: ἑαυτοῦ 
44. οπι ἡμέρας 



͵ 
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διαθήκης μόνθε, μὴ ἀνακαλνπτόμενον ὅτι ἐν Χριστῷ καταργεῖ. 

ὔὅται 15 ἀλλ ἕως σήμερον ἡνίκα ἀναγινώσκεται Μωνσῆς κάλυμμα 
16 ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται [96 ἡνύια ὃ ἂν ἐπιστρέψῃ πρὸς 
17 κύριο», περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα. 17 ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν' 
189 οὗ δὲ τὸ πνεῦμα κυρίου, ἐλευθερία. 185 ἡμεῖρ δὲ πάντες ἄνακεκα- 

λυμμένφ προσώπφ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν 
εὐχόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξα», καθάπερ ἀπὸ κν- 
ρίου πνεύματος. 

. ΙΥ. 

Ενκηρο] ση α{οτίβ αρθσίαπι, αἱ{οτίβ ἐθούαπῃ, (0]απηίβίοβ ΟΠΙΠΘΑΕ τὶοίαθ 
βοἰετηβ 8Ρ6. 

1 4ιὰ τοῦτο ὄχοντος τὴν διακονίαν ταύτη», καθὼς ἠλεήθημε», 
2 οὐκ ἐγκακοῦμεν . 2 ἀλλὰ ἀπειπάμοθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, 

μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγο» τοῦ 
θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανεαώσει τῆς ἀληθείας συνιστάντες ἑαυτοὺς 

ὃ πρὸς πᾶσαν συνείδησω ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ὃ εἰ δὲ καὶ 
ἔστιν κεκαλυµµένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν», ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις 

ὁ ἐστὶν κεκαλυµµένο», 4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλω- 
σεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν 
τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 

ὅ δρού γὰρ ἑαυτοὺς κἠρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν ᾿]ησοῦν κύριον, ἑαυ- ο 1, 14, 
6 τοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ᾿]ησοῦν. ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκύ- «σα 1, 4. 

τους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς 
φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῇς δόξης τοῦ Θεοῦ ἓν προσώπφ Χριστοῦ. 

ἤ Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακύοις σκεύεσι», 
8 ἵνα ᾗ υπερβολὴ τῇς δυνάµεως ᾖ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ὃ ἐν 

παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἆλλ οὖκ 
Φ ἐξαπορούμενοι, Ὦ διωκόµενοι ἀλλ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, κατα- 
10 βαλλόμενοι ἆλλ οὖν ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ 

Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἕνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿]ησοῦ ἐν 
11 τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 1ἱ ἀεὶ γὰρ ἡμεῖρ οἱ ζῶντες εἰς 9α- 

νατον παραδιδόµεθα διὰ ᾿]ησοῦ», ἵνα καὶ ᾗ ζωὴ τοῦ ᾿]ησοῦ φα»δ- Βο, 16. 
12 ρωθῇ ἐν τῇ θ»ητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 32 ὥστε ὁ θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνερ- 
19 γεῖται, ᾗ δὲ ζωὴ ἓν ὑμῖρ. 195 ὄχοντεςρ δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 

πίστεως, κατὰ τὸ 7αγραμμένον Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς ολο ας 
44 πιστεύοµε», διὸ καὶ λαλοῦμον, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύ- 100. διά. 

θιον ᾿]ησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν ᾿]ησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖ. 
15 16 τὰ γὰρ πάντα δὲ ὑμᾶς, ὕα ᾗ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν 

πλειόνων τὴν εὐχαρισείαν περισσεύσῃ εἰἶς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 

44. ὅτες ὅ,τι 11. ἐκεῖ ἐλευθερία 
ΙΝ. Ί. ἐκκακοῦμεν 32. ἀλλά ρτίσ: ἀλλ ... συνιστῶντες 4. αὐ- 

γάσαι αὐτοῖς ϐ. Ἰησοῦ Χριστοῦ 10. Ιησοῦ ΡΕῖ18: κυρίου 1ησοῦ 49. 
ὥστε ὁ μὲν 14. σὺν ᾿]ησοῦ: διὰ Ιησοῦ 



ο 60Η. 4, 10. --- 5, 18. »δ1ὅ 

4ιὸ οὐκ ἐγκακοῦμεν, ἀλλ εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος 18 
διαφθείρεται, ἀλλ ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. 
17 φὺ γὰρ παραντίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ’ ὑπερβολὴν 11 
εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρορ δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, {8 μὴ 18 
σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ γὰρ 
βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. 

γ. 

Ῥθβῶθ πονα οοθ]θβίί ἰθγτοηθθ ευροπηάωθπάἆς. ῶοειάθη τω νἱζθθ 
ΒθίθΓη8Θ6. Ὦ6 θχρἰδίἰοηθ οἱ σθοοποἰΠ]θοηθ, 

Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἀπίγειος ἡμῶν οἶκία τοῦ σκήνους 1 
καταλνῦῇ, οἰκοδομὴν ἓκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰῶ- 

βο5, 3/0 ἐν τοῖς οὐρανοῖρ. 2καὶ γὰρ ἐν τούτφ στενάζοµε», τὺ οἴκη- 2 
τήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντος, 3 εἴ γε ὃ 
καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὐρεθησόμεθα. Α καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν 6 
τῷ σκήνει στενάζοµεν βαρούµενοι, ἐφ ᾧ οὐ θέλοµεν ἐκδύσασθαι 

.ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ίνα καταποθῇ σὺ θνητὸν ὑπὸ τῇς ζωῇς. ὃὁ ὕ 
πο ὰ δὲ κατερ]ασάµενος. ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν 
ων ἀῤῥαβῶνα τοῦ πεύµατος. 6 θαῤῥοῦντες οὖν πάντοτε καὶ οἰδότεᾳ ϐ 

ὔτι ἐνδημοῦντος ἐν τῷ σώματι ἑκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου) Ἴδιὰ Ἱ 
Ρ1, 1. πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν» οὐ διὰ εἴδους Ὁ θαῤῥοῦμεν δὲ καὶ ὃ 

εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐν τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι 
πρὸς τὸν κύριον. Ὁ διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἶτο ἐνδημοῦντες εἴτα 9 
ἐπδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι 190 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς 10 

ΑΗ φανδρωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἕνα κο» 
1ο 5, 39. μίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἆ ἔπραξεν, αἶτε ἆγα- 

θὸν εἴτε φαῦλο». 
Εἰδότες οὖν σὺν φόβον τοῦ κυρίου ἀφθρώπους πείθοµε», 1ἱ 

θεῷ δὲ πεφανερώμεθα ἑλπίω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν 
δι. παφανερῶσθαι. 13 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνοµε» ὑμῖν, ἀλλὰ 13 

ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήµατος ὑπὲρ ἡμῶν», ἕνα ἔχητε αρὸς 
τοὺς ἐν προσώπφ κανχωµένους καὶ οὐ καρδίᾳ. 19 αἴτε γὰρ ἑξέ- 13 
στημον, θεφ᾽ δίτε σωφρονοῦμεν, ὑμῶ, .ἡ 7ὰρ ἀγάπη τοῦ Χρς 14 
στοῦ συνόχει ἡμᾶς, 15 κρίαντας τοῦτο ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων 15 
ἀπέθανδν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν 

ὕα οἱ ζώνεες µηκέει ἑαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ εῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθα- 
φόντι καὶ ἐγερθέντι. 16 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν 16 
κατὰ σάρκα. εἱ δὲ καὶ ἐγρώκαμε κατὰ σάρκα Χριστό», ἀλλὰ 

6.6, 14, ϱῦν οὐκέτι γινώσκθµε»,. 17 ὥστα εἰ τι; ἐν Χριστῷ, κανῇ κτίσις 1Ί 
τὰ ἀρχαῖα παρήλθε», ἰδοὺ γέγονεν καινὰ τὰ πάντα. {τὰ δὲ 18 
πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶρ ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ 

ο 15 

10. ἐκκακοῦμεν 
Υ. 4. ἐφ ᾧ: ς (ποη ς6) ἐπειδή δ. ὁ καὶ δούς 3θ. φαῦλον; κακόν 

48 ᾿]ησοῦ Σθιστοῦ 



16 2 060Π. 5, 19. --- 6, 18. 

19 καὶ δόντος ἡμῖν τήν διακορίαν τῇς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι δεὸς 
ᾗν ἐν Χρισιῷ κὐσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐ- 
τοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ Ὀέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 

20 καταλλαγῆς. 3 ἩὙπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ Ερις,2ο. 
παρακαλοῦντου δὲ ἡμῶν δεόµεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητα 

21 τῷ θεφ. 21 σὺν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποήι-]. ον 

σε», να ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ. 

σι. 

Οπιπὶ πιοἆο παϊπ]δίταπ αραβ Ώθο ἰοπθηάς σιλία Ὠοθι. Ομτὶρίας οἱ 
Βε]ϊα]. Ραποῦ ει, 

Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν 
τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς,  Ἀλέγει γάρ Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά «ει τθ,ς. 
σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐ- 

3 πρόσδεητος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας ὁμηδεμίαν ἐν μηδενὶ 
ὁ διδόντες προσκοπή», ὕα μὴ µωμηόθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ ἐν παντὶ ε.α. 

συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἓν ὑπομο»ῇ πολλῇ, ἐν 
6 θλίψεσιν, ἓν ἀνάγκαις, ἐν στεγοχωρίαις, ὃ ἐν πληγαῖς, ἐν φυλα- κι, 1» «-. 

καῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἓν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
ϐ 6 ἐν ἀγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν µακροθυµίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἓν πνεύ- 
Ἰ µατι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίφ, ᾖ ἐν λόγφ ἀληθείας, ἐν δυνά- κο ι., 4. 

µει Θεοῦ. διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀρι- 
στερῶν, 8διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφηµίας καὶ εὐφημίαρ' 

9 ὧς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, δ ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμεροι, 1 σο 15, 
ὥς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὥς παιδενόµονοι καὶ μὴ θα- 

10ατούμενοι, 10 ὡς λυπούµενοι ἀεὶ δὲ χαίΐροντες, ὡς πτωχοὶ πολ- 
λοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντερ καὶ πάντα κατέχοντες. 

11 Τὸ στόµα ἡμῶν ἀνέφγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορύθιοι, ᾗ καρδία 
19 ἡμῶν πεπλάτυρται" 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθα 
13 δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν. 15 φὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὧς ιζοἈ].. 

τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖρ. 
14 Μη Ἰύεσθε ἑτεροξυγοῦντες ἀπίστοις" τίς γὰρ, µετοχή δικαιο- 
1ὔ σύνῃ καὶ ἀνομία; ἢ τίς κοωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ δρὲ 5, 8 

συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, ᾗ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίι ου 10, 

1ὁστου; 1δτίς δὲ :συγκατάθεσις ναφ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ α΄ 1ὸ, 
»αὸς θεοῦ ἐστὲ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι ὀνοικήσω ἐν κο 1, 
αὐτοῖς καὶ ὀμπεριπατήσω . καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεὺς καὶ αὐτοὶ ο ὃ Ίο, 

17 ἔσονταί μοι λαός. 17 4ιὸ ἐξέλθατε ἐν μέσου αὐτῶν καὶ ἀφο- «Εες]ι. 
ρίσθητε, λέγει κύριον, καὶ ἀκαθάρτου μῇ ἄπτεσθα' κἀγὼ εἰσδέ- "Σορὶ 5, 

48 ἑομαι ὁ υμάς 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖρ εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι «σσ, 9. 

ες υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγδι κύριος παντοκράτωρ. 

ον 

οο 

21. τὸν γὰρ µή ... γΦώμεθα 
ΥΠ. 4. συνιστῶντες 14. ἤ τίς: εἰς δὲ 15. Χριστοῦ: Χριστῷ... 

Βελίαρ; ς9 (ποῦ ϱ) Βελίαλ 17. ἐξέλθετε 



8481. Ί, 
14. 

9, 1. 

Ερὰ 6, 5. 

2 60Π. 7, 1. -- 10. . 511 

(ΥΗ.) 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, κα: { 
θαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, 
ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳφ θεοῦ. 

ΙΙ. 

Τά πυπᾶυπα ἆθ Οοσἰπ(λ]ῖβ. 1} τἱδκή8 βα]αἰατῖ οκ Ῥτίοτς τθρτθ]ιθηθίοΠθ. 

Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμον, οὐδόνα ἐφθείραμεν, 2 
οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεγ. ὃ οὐ πρὸς κατᾶκρισιν λέγω προείρηκα ὃ 
γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ὁστὲ εἰς τὸ συναποθανεῖῦν καὶ 
συνξζήν. 4 πολλή µοι παῤῥησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις 4 
ὑπὲρ ὑμῶν' παπλήρωμαι τῇ παρακλήσει , ὑπερπερισσεύομαι τῇ 
χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν. ὃ Καὶ γὰρ ἑλθόντων ἡμών εἰς ὅ 

. Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμών, ἀλλ ἐν παντὶ 
θλιβόμενοι ἔξωθεν µάχαι, ἔσωθον φόβοι, Ὁ ἀλλ ὁ παρακαλῶν ϐ 
τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Φεὸς ἓν τῇ παρουσίᾳ Τίτου" 
7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσία αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλή- Ἰ 
σει ᾗ παρεκλήθη ἐφ ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθη- 
σι», τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζλον ὁ ὑπὲρ ἁμοῦ, ὥστε µε μᾶλ- 
λο» χαρῆναι. ὃ ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ 8 

μεταμέλομαι, εἰ καὶ μδτεμελόμην’ ῥλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ 
ἐκείη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν. ὑμᾶς, Ὁνῦν χαίΐρω, οὐχ ὅτι 9 

«ἐλυπήθητε, ἀλλ ὃτι ἐλυπήθητε εἰ μετάνοια». ἐλυπήθητε γὰρ 
ον κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν». 10 ἡ γὰρ κατὰ 10 

θεὺν λύπη μετάνοια» εἶρ σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἑργάζεται ἡ δὲ 
τοῦ κόσμου λύπη Θάνατο» κατεργάζεται. 1 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο 
τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς πύσην κατειρ]άσατο ὑμῖν σπου- 
δή», ἀλλὰ ἀπολογία», ἀλλὰ ἀγανάκτησι», ἀλλὰ φόβο», ἀλλὰ ἐπι- 
πύθησι», ἀλλὰ ζήλο», ἀλλὰ ἐκδίκησυ. ἐν παντὶ συνεστήσατε 
ἑαυτοὺς ἀγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. !}ᾶρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, 12 

2 σ κ“ 3 , 2 | 4 νὰ 3 / 3 ’ 

οὐχ είνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ εἴνεκε» τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ 
εἴρθκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς 
ς ” 9. ” ν 14 4 ο λ , 9 ἃ δὲ 3 ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 19 διὰ τοῦτο παρακεκλήµεθα. ἔπι δὲ 1: 
τῇ παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ 
Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν' 
14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχηµαι, οὐ κατῃσχύνθη», ἀλλ 14 
ε ή ῤ 6 μ , 8 σά χ « Ἶ 93 , 3 -” , 

ὤς παντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν υμῖν, ούτως και ή καύχησις 
ς οά ε 3 Ἡἃ , 3 [ή 3 ’ 15 .. " , » νι ὑμῶν ᾗ ἐπι Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη. 15 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ 1ὔ 
περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστὶν ἀναμιμνησκομένου τὴν πώντων ὑμῶν 
ς , ε 4 ή ἃ ’ 3 1 / 46 ’ 9 ὑπακοή», ὥς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 16 χαίρω 16 
ὅτι ἐν παντὶ θαῤῥώ ἐν ὑμῖ». 

Μιὰ | 

γΗ. ὃ. συζῆν 10. ἐργάζεται; κατεργάζεται 11. ἀλλά θχίτθαυτη: 
ἀλλ ... ἐν τῷ πράγματι 12. ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν: 59 (που ς) ἡ ημῶν τὴν 
ὑπὲρ ἡ ὑμῶν 13. δέροεύ περισσοτέρως Ροπ... ἡμῶν: ὑμῶν 14. οὕτω. κ. 

ἤ καὐχ. ἡμῶν 160. «ο (που ς) χαίΐρω οὖν 



18 2 60Ε. 8, 1. -- 21. 

ΥΠ]. 

Μαοθάοπυπι οχθΏρἰο οοππιεηᾶβἰ βΒρ6πι το 8ποίῖ οο]αρεπάαπο. 
Πίοπι οοπιπθηάκέ ΤΊζαπι οο]]θοοπίς ο8β88 νοηῦυγυπῃ. 

1 Γ»ωρίζοµεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τῇ» χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδο- 
2 µένη» ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας, 3 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ 

θλύψεως ἡᾗ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ᾗ κατὰ βάθους πτω- 
χεία αὐτών ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῇς ἁπλότητος αὐτῶν' 

4 ὃδὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι, 
4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεύµενοι ἡμῶν τὴν χάρυ καὶ τὴν οι. 

6 κοφωνίαν τῆς διακονίαρ τῆο εἰς τοὺς ἁγίους, ὃ καὶ οὐ καθὼς 
ἠλπίσαμεν ἆλλ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτο» τῷ κυρίφ καὶ ἡμῖν διὰ 

ὁ θελήµατος Θεοῦ, 6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τΐτον ἵνα καθὼς πο 1 Σλ. 

προνῄρξατο οὕτως καὶ ὀπιτελέσῃ εἷς ὑμᾶρ καὶ τὴν χάριν. ταύτη». 
Ἱ Ἰάλλ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει ιοο 1, δ. 

καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν 
8 ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. δ οὐ κατ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ ιοοτ, 

τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιο» δοκι- 
Φ µάζων Ὁ γινώσκετε γὰρ τὴ» χάριν τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χρι- 

στοῦ, ὅτι δ ὑμᾶς ἐπτώχενσεν πλούσιος ὦν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου 

10 πτωχείᾳ πλουτήσητε. 10 καὶ γνώµην ἐν τούτφ δίδωµι’ τοῦτο γὰρ 
ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὗ µόνον τὸ ποιῆσαι ἀλλὰ καὶ τὸ θέλει» 

{41 προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι 34 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέ- 
σατε, ὅπως καθάπερ ᾗ προθυμία τοῦ θέλει, οὕτως καὶ τὸ πι- 

19 εελέσαι ἐκ τοῦ ἔχει. 12εἱ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ 
15 ἐὰν ἔχι εὐπρόσδεχτος, οὐ καθὸ οὐκ ὄχοι. {5 οὐ γὰρ ὕα ἄλλοις 

ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ ἐξ ὑὡότητος. ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ 
14 ὑμῶν περίσσευµα εἰ τὸ ἐκείων ὑστέρημα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκεων 

περίσσευµα Ίένηται εἷς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως Τένηται ἰσότης, 
156 15 καθώς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεύνασε», καὶ ὁ τὸ ὀλίγον «σκι, 

οκ ἠλαττόνησεν. 

16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ τῷ διδόντι τὴ» αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν. ! Οο 18, 
47 ἕν τῇ καρδία Τΐτον, 17 ὅτι εὖν μὲν παράκλησιν ἐδόξατο, σπον- 
18 δαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ὀξῆλθεν πρὸς ὑμᾶρ. 18 σννε- 

πέµψαμε» δὲ μετ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν, οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τφ εύαγ- 
49 γελίφ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶ», 19 οὐ μύνον δὲ ἀλλὰ καὶ ἆειρο- 

τονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδηµος ἡμῶν ἐν τῇ χάρυει 
ταντῃ τῇ διακονουμάνῃ. ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου 

Φὐ δόξαν καὶ προθυµίαν ἡμῶν», 320 στελλόμενοι τοῦτο µή τι ἡμᾶς 
µωμµήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουµένῃ ὑφ ἡμῶν) ο. 

21 21 προνοούµενοι γὰρ καλὰ οὗ µόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ Λο 1,1. 

Ανν 

ΥΠΠ. 2. εἲς τὸν πλοῦτον ὃ. παρα: ὑπίέρ 4. 8ὰὰ ἵη ἠπθ δέξασθαι 
ἡμᾶς 6. οὕτω 11. οὕτω 9. ἔχῃτις 19. ἐν: σύν... ἡμῶν θχίσθπηστα: 
ὑμῶν 21. ΟΠ γάρ 
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ἐνώπιον ἀνθρώπων. 12 συνεπέµψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν 22 
ἡμῶν . ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἓν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, 
νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερο» πεποιθήσαι πολλῇ τῇ εἰς ὑμάρ. 
35 εἶτα ὑπὲρ Τΐτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός ̓  εὔτε 95 

ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα «Χριστοῦ. 34 τὴν οὖν 24 
1, 1, ἔγδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς 

αὐτοὺς ἐνδειηνύμενοι εἰς πρόσωπο» τῶν ἐκκλησιῶρ. 

ΙΧ. 
Οο]]θοδο ργοπιίθ Ιπβ(αθπάἈ. Ὦο Ῥοηπθβοθηίίβο ργβθπαῖῖι. 

.,.. Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν 
µοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν 2οἶδα γὰρ τὴν προθυµίαν ὑμῶν ἦν 

5,10. ὑπερ ὑμῶν κανχώμαι ἸΜακεδόσιν, ὅτι “4χαῖα παρεσκεύασται ἀπὸ 
5150. πέρυσι, καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. ὃ ἔπεμψα ὃ 

δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχηµα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ 
ἓν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασµένοι ἦτε, ἁμή 4 
πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσυι ὑμᾶς ἆπαρα- 
σκενάστους καταισχυνθώμε» ἡμεῖς, ἕνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ 

11,11. ὑποστάσει ταύτῃ. ὃ ἀναγκαῖον οὖν ἠγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ὅ 
ἀδελφοὺς ὕα προέλθωσιν οὖν ὑμᾶρ καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν 
προεπηγγελµένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς 
εὐλογίαν καὶ μὴ ὧς πλεονεξία». 

νὸ --- 

» 6ε 6, Το. Τοῦτο δὲ ὁ σπείρων φειδοµένως φειδοµένως καὶ Θερίσει, καὶ ϐ 
ὁ σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἔκαστος Ἰ 

του καθὼς πρφαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ῇ ἐξ ἀνάγκης᾽ ἱλαρὸν 
γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὺς΄ πᾶσαν χάριν 8 
περισσεῦσαι εἶς ὑμᾶς, ὕα ἓν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν 

«ρε1209. ἔχοντερ περισσεύητε εἰ πᾶν ὄργον ἀγαθόν, ὃ καθὼς Τέγραπται 9 
᾿Βσκόρπισεν ,. ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἷς 

"ες 5, σὺν αἰώνα. 19 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον 10 
εἰς βρῶσιν χορηγήσει καὶ πληθυνεῖ τὸν σπόρο» ὑμῶν καὶ αὐξήσει 
τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν. 134 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι δὖς 11 
πᾶσαν ἁπλότητα, ήτις κατεργάζεται δὲ ἡμῶν εὐχαριστίαν. τῷ 

Ῥη 3.90, Φεῷ. 13 ὅτι ᾗ διακονία τῆς λειτουργία. ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν 13 
προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισ- 
σεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θοφ' 15 διὰ τῆς δοκιμής τῆς 19 
διακονίαρ ταύτης δοξάξοντας τὸν θεὺν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμο- 
λογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Ἀριστοῦ καὶ ἁπλότηει τῆς 
κοινωνίας εὖν αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας, 14 καὶ αὐτῶδ δεήσει ὑπὲρ 14 

94. ἐνδεικνύμενοι: ἐνδείξασθε ... καὶ εἷς πρόσωπον 
1Χ. 4ᾱ. θὰ ἵη Ἀπο τῆς καυχήσεως ὅ. προκατηγγελμένην ΡὲΟ προεπ. 

.,. ὡς Βθουπάππα: ὥσπερ 10. γορηγήσαι .. αληθύναι ... αὐξήσαι 

.}εννήματα 
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ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ 
15 ἐφ ὑμῖν. ἵὃ χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳφ αὐτοῦ δωρεᾷ. 

Χ, 

Αροείο]ιβ 1άθπι Ργαθδεης θϱἱ αὔεθηβ. Ύσοτα ρ]οτί8. 

1 ,4ὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραὔτητος Νο 1, , 
καὶ ἐπιεικείας τοῦ «Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς 

ο ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαῤῥώ εἰ ὑμᾶς' Ἄδέομαι δὲ τὸ μῇ παρὼν 
θαῤῥῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζοµαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς 

4 λογιζοµένους ἡμᾶς ὧς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ὃ ἐν σαρκὶ 
{ }ὰρ περιπατοῦντες οὗ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα, Ατὰ γὰρ ὅπλα 

τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρχικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θΘεῷ πρὸς 
86. καθαίρεσιν ὀχυρωμάτω», δλογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα 

ἐπαιρόμενον κατὰ τῇς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίδοντες 
6 πᾶν νύηµα εἰ τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, θκαὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες 

ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοή», ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ᾗ ὑπακοή. 
ἶ Τὰ κατὰ πρόσωπο» βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ 

εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω παᾶλιν ἀφ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χρι- 
8 στοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖςο, Ὦὃ ἐάν τε γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωµαι 

περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ᾗς ἔδωκεον ὁ κύριος εἰ οἰκοδομὴν καὶ 
Φ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὖκ αἰσχυνθήσομαι. ὃ να μὴ δόξω ὡς 
10 ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. {0 ὅτι αἱ μὲν ἐπιστόλαί, 

φησί, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ᾗ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς 
11 καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος. 3 τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι 

οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δὲ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες 
19 τῷ ἔργφ. 32 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖαι ἑαυτούς τισι 

σῶν ἑαντοὺς συνιστανόντων ἀλλὸ αὐτοὶ ἐν ἑαντοῖς ἑαυτοὺς 
13 μετροῦντες καὶ συγκρύοντες ἑαυτοὺς ἑαντοῖς οὗ συνιοῦσιν. 1δἡμεῖς 

δὲ οὐκ αἷς τὰ ἄμετρα καυχησόµεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ µέτρον τοῦ 
κανόνος, οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεὸρ µέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ 

13 ϱ. 
19, 10, 

14 ὑμῶν. 14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικρούμενοι εἰ, ὑμᾶς ὑπερεκτείομεν Βο 14,3. 
ἑαντούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίφ τοῦ 

16 Χριστοῦ, 15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώµενοι ἐν ἀλλοτρίοιρ κόποις, 
ἐλπίδα δὲ ἔχοντερ αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν µεγα- 

40 λυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 19 εἰς τὰ ὑπερέ- 
κεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίφ κανόνι εὖ τὰ 

47 ἔτοιμα καυχήσασθαι. 1 ὁ δὲ καυχώµενος ἐν κυρίφ καυχάσθω 1 
18 18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάρω», ἐκαῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλὰ ὃν ὁ 

κύριος συνίστησι». 

15. χάρις δὲ 
Χ. 1. πραότητος Ἰ. βλέπετε, ... οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ δ. καὶ 

περισσότερον ... ὁ κύριος ἡμῖν 19. οὐκ: οὐχί 18. συνιστῶν 

6ο 1,41. 
2.6 9,44. 
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ΧΙ. ΄ 

Ρο Ραυ]ϊ οἴτοι Οοπιη(]]οβ βἰιάῑἶβ θί ποπ βοοθρία πιθτοθἆθ, Αάνθτβιβ 
οβ]υπιη]βίοσος ρ]οτίθίας νἱτέυίος οἱ Δ6ΓΙΠΙΠΒΔ. 

Ὄφελον ἀφείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης ' ἀλλὰ καὶ 4 
:’ ἀνόχοσθέ μον. 3 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ, Ἰεμοσάμη», γὰρ ὑμᾶς 2 

.0ω 5,4. ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἀἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ' 3 φοβοῦμαι 3 
δὲ µή πως ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανονργίαᾳ αὐτοῦ, 
οὕτως φθαρῇ τὰ νοήµατα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰ τὸν 

616. Χριστόν. 8 εἰ μὲν γὰρ- ὁ ἐρχόμενος ἄλλον ᾿Ιησοῦν κηρύσσει ὃν 
οὐκ ἐκηρύξαμεν, ἤ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ 
εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνείχεσθε ὃλογίομαι ὅ 

1,11, γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων. οἱ δὲ καὶ 6 
ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ ἐν παντὶ φανερώσαντες 
ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 7 ἤ ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα Ἱ 
ὑμεῖς ὑψωθῆτα, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ Θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγ]ελισάμην 
ὑμῖν; ὃ ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν 8Ὥ 
διακονία», καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς οὐ κατενάρκήσα 

1.14, ϱὐθανός  Ότὸ γὰρ ὑστέρημά µου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ 9 
ααὶ 15,5. ἑλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας" καὶ ἐν παντὶ ἁβαρῇ ὑμῦ ἐμαντὸν 

ἐτήρησα καὶ τηρήσω. 10 ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν ἐμοί, ὅτι ἡ 10 
καύχῆσι; αὕτη οὐ φραγήσεται εἰ, ἐμὲ ἐν τοῖς κλίµασιν τῆς 
Αχαΐας. 14 διὰ εί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὁ θεὸς οἶδεν. 32 ὸ δὲ 11 139 
ποιῶ, καὶ ποιῄσω, ὕνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων 
ἀφορμή», ὕα ἐν ᾧ κανχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς. 195 οἱ 19 
γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργάται δύλιοι, µετασχηματιζόμενοι 
εἶ, ἀποστόλους Χριστοῦ. 14 καὶ οὐ θαῦμα αὐτὸς γὰρ ὁ σατα- 14 
νᾶρ μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτόρφ. 5 οὐ µεγα οὖν εἰ καὶ 15 
οἱ διάκονοι αὐτοῦ µετασχηµατίζονται ὤὦρ διάκονοι δικαιοσύνης ' 
ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Πάλιν λέγω, µή τίς με δόξῃ ἄ ἄφρονα εἶναι εἰ δὲ µή 78, κἂν 16 
ὡς ἄφρονα δέδασθέ µε, ὕα κἀγὼ μικρόν τι καυχήῄσωµαι. 11 ὃ 17 
λαλῶ, οὗ νατὰ κύριο» λαλώ, ἀλλ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ 

ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴ» 18 
σάρκα, κἀγὼ καυχήσοµαι. 19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων 19 
φθόνιμοι ὄντες : "20 ἀνέχεσθε γὰρ εἰ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 20) 
κατεσθίει, δἱ τις λαμβάνει, εἶ τις ἐπαίροται, εἳ τις εἰς πρόσωπο» 
ὑμᾶς δέρει. 31 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὧς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν 24 
ἐν ᾧ δ ἄν εις τολµᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 322 Εβραϊοί οὰ 

Ν 

ΧΙ. 1. ς9 (πο ϱ) ἠνείχεσθε... ς (ΠπΟὮ «9) οµι τει». 59 τῆς άφρο” 
σύνης, ς τῇ ἀφροσύνῃ ὃ. Εὔαν ἐξηπάτησεν εως οὕτω ἀᾱ. ἠνείχεσθε 
6. φανερώσαντες: φανερωθέντες δ. οὐθενός: οὐδενός 10. 5 (πος. σ9) 
οὐ σφφαγίσετου 14. θαῦμα: θαυμαστόν 16, μικρόν τι κἀγώ 90. ἡμᾶς 
εἷἲς πρόσωπον 

Ἀον. Τ6ρι, ϱἆ. Τ{, 21 
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εἶσιν; κἀγῶ. ᾿Ἱσραηλίταί εἶσι; κἀγώ. σπέρμα 4βραάμ εἶσι»: 
35 κἀγώ. 35 διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ ̓ 

ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἓν φυλακαῖς 
2 περισσοτέρως, ὃν θανάτοιρ πολλάκις ' 3 ὑπὸ Ιουδαίων περτάκις «Όι 15... 
2ὔ τεσσεράκοντα παρὰ µίαν ἔλαβον», 35 τρὶρ ἐραβδίσθη», ἅπαξ ἕλι- Δ.:15313. 

θάσθη», τρὶρ ἐναυάγησα, νυχθήµερο» ἐν τῷ βνθῷ πεπούικα᾿ αι . 
26 26 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶ», κινδύνοις λιστών», ο, «οο. 

κιρδύνοις ἐκ γένους, κιδύνοιρ ἐξ ἑθνῶν, κιδύνοις ἐν πόλει, κι;- 

δύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κυδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κιδύνοις ἐν ψευδαδέλ- 
2Ί φοίς, 3Ί κόπφ καὶ µόχόῳ, ὃν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμφ καὶ 
28 δύψει, ἓν "Ἱστείαις πολλάκις, ὃν ψύχει καὶ Τυµρότητι, 28 χωρὶς 

τῶν παρεκτὸς ᾗ ἐπισύστασίς µου ἤ καθ ἡμέρα», ἡᾗ μέριμνα 
20 πασῶν τῶν ἐκκλησιῶ». 2ὺτίρ ἀσθανεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς 
30 σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 30 εὖ κανχᾶσθαι δεῖ, τὰ 1, δ., 
94 τῆς ἀσθενείας µου καυχήσοµαι. δί ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου νε’ -. 

᾿Ιησοῦ οἶδεν, ὁ ὤν εὐλογητὸς εἶς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 
ὦ2 53 ἐν 4αμασκῷφ ὁ ἐθγάρχης ᾿άρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν 6 τ, 10. 
δὺ 4αμασκηνῶν πόλιν πιάσαι µε, ὃδ καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῇ Λι», 15. 

ἐχαλάσθη» διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΧΙ. 
]μα Ραυ]ϊ οορἱοββα. βΒιιἆθϐ ἵη ϱ8ΓΏΘ, Ῥαδυ]ἱ Προναϊιέας ἵπ Οοσϊπ/(][οβ. 

Ῥτνογι τεηἰυγὶ ΟἱΓ8Β. 

μὰν Καυχᾶσθαι δῇ οὐ συμφέρει µοι' ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὁπτασίας τι, 9ο. 
2 παὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. Ἄοἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτών 

δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώμα- 
το οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδε,  Ὑαἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως 

3 τρίτου οὐρανοῦ. ὃ καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄρθρωπον,  εἴτε ἓν 
ἁ σώματι εἴτε χωρὶᾳ τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὺς οἶδε, 4 ὅτι 1, α1. 

ἠρπάγη εἶς τὸν παράδεισο» καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα ἃ οὐκ 
ὅ ἑξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. ὃ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι, ὑπὲρ 
6 δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσοµαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαιο µου. ἐὰν ἓνλνο 

γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρω», ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ" 
φείδοµαι δέ, µή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει µε ἢ ἀκούει 

Τ τι ἐξ ἐμοῦ. Ἰ καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραί- 
ῥωμαι, ἐδύθη µοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾷν, ἵνα μὲ 

8 κολαφίῃ, ἕνα μὴ ὑπεραίρωμαι. δὐπὲρ τούτον τρὶς τὸν κύριο» 
9 παρεχάλεσα ἵνα ἀποσεῇ ἀπ ἐμοῦ. καὶ εἴρηκέν µοι «4ρκεῖ σοι 
ἡ χάρις µου ἡ γὰρ δύναμις ὃν ἀσθενείᾳ τελείται. ἤδιστα οὖν 
μᾶλλον καυχήσοµαι ἓν ταῖς ἀσθενείαι µου, ὅα ἐπισκηνώσῃ ἐπ 

40 ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 10διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαιο, ἐν 

22. 29. 5 (αποη ς ε) απαίοτ εἶσέν, 94. τεσσαράκοντα 325. ἐδῥαβδίσθην 
2]. ἐν κόπῳ 81. κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ 39. πιάσαι µε θέλων 

ΧΠ. ὃ. χωρίς; ἐκτός 9. δύναμές µου ... τελεῖταις τελειοῦται 



ο 60. 12, 11. -- 19, 5. ών) 

ὕβροσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖρ, ἐν στοοχωρίαις, ὑπὲρ Χρι- 
. στοῦ" ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, εὖτα δυνατός εἰμι 

,. 1έγονα. ἄφρων ὑμεῖς µε ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον 1 
1,5. ὑφ ὑμῶν συρίστασθαι" οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἆπο- 

1 099,3.στόλων, εἰ καὶ οὐδέν εὖμι. 12τὰ μὲν σημεῖα εοῦ ἀποστόλου κα- 132 
τειργάσθη ἓν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, σηµείοις καὶ τέρασι καὶ 

1,9. ὀυνάμεσυ. 9 χέ γάρ ἐστι ὃ ἠτεήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλη- 13 
σίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ϐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ µοι 

11. τὴν ἀδικίαν ταύτην». 34 ἰδοὺ ερύον ερῦτο ἑτούμως ἔχω ἐλθεῖν 14 
πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταραρκήσω οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ 
ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖρ γονεῦσιν θησαυρίζειν, ἀλλ 
οἱ γονεῖς ποῖς τέκφοιο. 15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἔκδαπα- 1ὔ 

| Ἰθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψνχῶν ὑμῶν, οἱ καὶ 'περισσοτέρως ὑμᾶς ἆγα- 
πών ἧστον ἀγαπῶμαι. 

Ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς- ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦρ- 10 
Ίος δύλφ ὑμᾶς ἔλαβον. 11μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, 11 

5,515, δὲ) αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; |Ὁ παρεκάλεσα Τέτον καὶ συνα- 18 
πέστειλα τὸν ἀδελφόν µήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος: οὗ τῷ 
αὐτῷ πγεύματι περιεπατήσαµε»; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι»; 

Πάλαι δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα. κατέναντι Φεοῦ ἐν 19 
Χριστῷ λαλοῦμερ' τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῇς ὑμῶν  οἶκο- 
δοµῆς. 30 φοβοῦμαι γὰρ µή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω 20 
ὑμᾶς κἀγὼ εὑρεθώ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, µή πως ἔρις, ζζλος, 

ο δρδα : θυμοί ; ἐριθεῖαι, καταλαλιαέ, ψιθνρισµοί, φυσιώσεις, άκαταστα- 
αν σίαι. 1 μὴ πάλιν ἑλθόντος μον ταπεινώσει με ὁ θεός μου πρὸς 34 
13. ὑμᾶς καὶ πενθήσωο πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ µετα- 

νοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξα», 

ΧΙΙ. 
Βτονί νοπἰυσὶ Οοσϊπίλυπα ἆθ ἀϊβοιρμπα βθνοεσα Ἱοσθα[ῖο. 

13. ας, Τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ἡμᾶρ' ἐπὶ στόματος δύο μαρτύ- 
ο, "ρω καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 3 προείρηκα καὶ προλέγω 

ὧς παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προηµαρτηκόσι» καὶ 
τοῖς λοιποῖς πᾶσι», ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὗ φείσοµαι. δἐπεὶ 8 
δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ 
ἀσθενεῖ ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν ἀ καὶ γὰρ οἱ ἐσταυρώθη ἐξ ἆσθε 4 

| γείας, ἀλλὰ ζῇ ἐκ δυνάµεως Θεοῦ καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν ἐν 
αὐτῷ, ἀλλὰ ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάµεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς. ὃ ἑαν- ὅ 

ὁ - 

11. .ἄνεων, καυχώµενος 1. ὃ σημείοις 14. ΟΠ1 τοῦτο .. . καταναρκήσω 
ὑμῶν ... ἀλλά: ἀλλ 16. ἀλλ 19. Παάλαι:; Πάλι... ἀπολογούμεθα; 
αν κατενώπιον τοῦ Θεοῦ 20. ἔρεις, ζῆλοι ὁ91. ἐλθόντα µε... . τα- 

πεώση 
ΧΙ. 2. ἁπὼν νῦν γράφω Α. καὶ γὰρ ἡμεῖς: «9 (πον ς) καὶ γὰρ 

καὶ ἡμεῖς. .. ζησόμεθα 
1. 



δρ4 2 60. 1ὸ, 6. --- σλΙ. 1, 10. 

τοὺς πειράζοτο εἰ ἐστὲ ἐν εἴ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ᾖ οὐκ 
ἐπιγιώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Χριστὸς ᾿Ἱησοῦρ ἐν ὑμῖν; εἰ µήτι ἀδό- 

ϐ κπιµοέ ἔστε. 6 ἐλπίζω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖρ οὐκ ἐσμὲν ἀδό- 
7 κιµοι. Ἱ εὐχόμεθα δὲ πρὸς τὸν θεὺν μὴ ποιῆσαι ὑμᾶρ κακὸν 

μηδέν ̓ οὐχ ζνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμε», ἆλλ ἵνα ὁμεῖς τὸ καλὺν 
δ ποιῆτο, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὤμεν. ὃ οὐ γὰρ δυνάµεθά ει κατὰ 
9 τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Ὁ χαίροµεν γὰρ ὅταν 

ἡμεῖς ἀσθενῶμε», ὑμεῖς δὲ δννατοὶ ἦτε' τοῦτο καὶ εὐχόμεθα, τὴν 
10 ὑμῶν κατάρτισιν. 190 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἕνα παρὼν 

μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἦν ἔδωκέν µοι ὁ κύ- ιο. 
ριος εἰς οὐιοδομὴ» καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσυ». 

14 οιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίοσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ 
αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ θεὸρ τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνῆς κοιν, 10. 

42 ἔσται μεθ ὑμῶν. 13 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίφ φιλήµατι. Χο16, 16. 
ἀσπάζονται ὁ ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 

13 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ καὶ ᾗ ἀγάπη τοῦ θεοῦ 
καὶ ἡ κοθφωνία τοῦ ἁγίον πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν». 

ΠΡΟΣ ΤΑΛΑΤΑΣ, 

1. 
Ῥοεί ϱτάνθπι ββ]ιἰθίοπθπι (ς]αίαγαπι οβτρί Ἰθνυ]ίαίθπι οἱ δυαπρο]]ϊ 

ἀῑνίπανι νουϊβίθτι αχρθί. Ῥεϊεαπα Ῥαυ]] νἰία. 

4 Παῦλος ἀπόστολος, οὖκ ἀπ ἀνθρώπων οὐδὲ δὲ ἀνθρώπου 
ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν 

ὁ ἐκ νεκρῶ», καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις 
ὃ τῆς Γαλατίας. ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Δει 1, δ.. 
4 κυρίου ἡμῶν ᾿ησοῦ Χριστοῦ, 3 τοῦ δόντορ ἑαντὸρ περὶ τῶν Ἆο μα οἷς 

ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεσεῶτορ αἰῶνος σαι 
6 πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὃὅ ᾧ ᾗ Λοις, αν. 

δόξα εἰς τοὺς αἰώῶνας τῶν αἰώνων' ἁμή». 
6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαν- 
7 τος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ᾖ ὃ οὐκ ἔστιν 

ἄλλο, εἰ µή τυές εἶσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ Θέλοντες μᾶ- 5.19. 
8 ταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ὃ ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ 

ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ ὃ εὐηγγελισάμεθα 
ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 3 ὧς προειρήκαµε», καὶ ἄρτι πάλι λέγω, 
εἶ τι ὑμᾶς εὐαγγελίται παρ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 

10 10ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢᾖ τὸν θεό; ἢ ζητῶ ἀνθρά- 
ποιο ἀρέσκει»; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Ἄριστοῦ δοῦλος΄ οὐκ 

ἂν μην. 

δ. ᾿]ησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν ὮἸ. εὐχόμεθα: εὔχομαι δ. ἀλλ 9. 
καΐς δὲ καὶ 19. αἀά ἵη ᾖπο ἁμήν 

1. 4. περί: ὑπὲρ ϐθ. οὕτω 10. εἰ γὰρ ἔτι 



πο νο γω 
. 

αλ 1, ΤΙ. -- ο, δ. ΄ 92ὔ 

Γνωρθω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν 14 
ὑπ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον 120ὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρα 12 
ἀνθρώπον παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθη», ἀλλὰ δὲ ἆποκα- 

...” "λύψεως Ἴησοῦ Χριστοῦ. 1δῇ ἠκούσατα γὰρ εὖν ἐμὴν ἁναστροφή» 19 
ποτε ἐν τῷ Ἰουδαῖσμῷ, ὅτι καθ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλη- 
σίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτὴν 34 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ 14 

κει 21.3. ]ουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει µου, περισσο- 
τέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶρ µου παραδόσεων». 15 ὅτε 15 
δὲ εὐδόκησεν ὁ ἀφορίσας µα ἐκ κοιλίας µητρός µου καὶ καλέσας 
διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ 16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, 16 
ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεύθέ- 
µη» σαρχὶ καὶ αἵμαει, 17 οὐδὲ ἀπῆλθον εἰ Ἱεροσόλυμα πρὸς 17 
τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς 4ραβίαν, καὶ 

αιιθ,24, πάλιν ὑπέστρεψα εἰς 4αμασκόν. 18 ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῇλ- 18 
θον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῇσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν 
ἡμέρὰς δεκαπέντε 39 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστύλων οὐκ εἶδον εἰ μή 19 
Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 30α δὲ γράφω ὑμῶν, ἰδοὺ 20 

Αποα. ὀνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὗ ψεύδοµαι. 34 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλί2ἱ 

µατα τῆς «Σνρίας καὶ τῆς Κιλικίας. 33 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ 22 
προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ιουδαίας ταῖς ἐν Ἄρισιῷ, 35 µύ- 23 
φον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὔαγγε- 
λίζεται τὴν πίστιν ἦν ποτε ἐπόρθει, 34 καὶ ἑἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ24 
τὸν Θεόν. 

Π. 
Ρο αροδίοΙοσυπ οοπνοηία Ηἱεγοβο]γταϊίαπο οὗ Ρατ] ουσι Ῥεΐτο οοη- 

ἐγογογεῖα Αποσμεπα. Το Ἱορο οἱ Πἀ9. 

Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰἷς Ἱεροσό- 
λυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτου" 32 ἀνέβην δὲ 2 

ο ασια. κατὰ ἀποκάλυψι», καὶ ἀρθθέμην αὐτοῖς τὺ εὐαγ]έλιον ὃ ο κηρύσσω 
πιο, 1 ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κεγνὸν 

τρέχω ᾖ ἕδραμον. ὃ ἆλλ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤ», ἠναγ- ὃ 
κάσθη περιτμηθῆναι' 4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, 4 
οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερία» ἡμῶν ἤν ἔχο- 
μεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλωσουσι»’ ὃοἷς οὐδὲ ὅ 
πρὸς ὥραν εἴξαμεν σῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου 
διαµείῃ πρὸς ὑμᾶς. ϐ ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναίτι, ὁποῖοί ϐ 

Λο3, 1. ποτό ἦσαν οὐδέν µοι διαφέρει πρόσωπον θεὸὺς ἀνθρώπου οὐ 
| λαμβάνει" ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, ᾖἸ ἀλλὰ Ἰ 
τοῦναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον τῆρ ἀκροβυστίας 
καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς, δὸ γὰρ ὀνεργήσας Πέτρφ εἰς ὃ 

1]. γάρ: δὲ 15. εὐδύκησεν ὁ θεός 17. ἀπῆλθον: ἀνῆλθον ... ἀλλ 
1δ, Κηφᾶν: Πέτρον 

Π. 4. καταδουλώσωνται 



526 σΑΙ.. 2, 9. --ὃ, 7. 

9 ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν κἀμοὶ εὖ τὰ ἔθνη, » καὶ 

γόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν µοι, ᾿Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶν καὶ 

Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ὁ ἁμοὶ καὶ 

Βαρνάβα κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖρ οί τὰ ὄθνη, αὐταὶ δὲ οἰς τὴν 

0 περιτομή» 10 μόνον τῶν πτωχῶν ἕνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ 
ἐσπούδασα αὐτὸ ποῦτο ποιῆσαι. 

11 Ὅτε δὲ ᾖλθεν Κηφᾶς εἰ “4ντιόχεια», κατὰ πρὀσωπον αὐτῷ λοιι»,1». 
13 ἀντέστη», ὅτι κατογνωσμένος ἦν. 33 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς 

ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνῄσθιεν' ὅτε δὲ ᾖλδο», ὑπεστελ- Λοί11, 8. 

13 λεν καὶ ἀφώριζεν ἑαντόν, φοβούμθνος τοὺς ἐκ περιτομῆς' 19 καὶ 
συνυπεκρίθησα» αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ ᾿Ιουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνά- 

44βας συναπήχθη αὐτών τῇ ὑποκρίσαι. 14 ἆλλ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ 
ὀρθοποδοῦσιν πρὸς την ἀλήθειαν τοῦ εὐαγ]ελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ 
ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ ᾿Ιονδαῖος ὑπόρχων ἐθγικῶς ζῇο καὶ 

15 οὐχ Πουδαϊκῶς, σέ τὰ ἔθνη ἀραγκάξεις ὠνδαῖξειν; 16 ᾗ ἡμεῖς 

40 φύσει ουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί, 16 αἰδύτες δὲ ὅτι ο Ἡ ο 
οὗ δικαιοῦται ἄρθρωπος ξ ἔργων νόµου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς οἷς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμον, ίνα 
δικαιωθώμεν ἐκ πίστεως καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου, διότι ἐξ ἔργων "πεια. 

47 2όμου οὐ δικαιωθήσοται πᾶσα σάρξ. 17 οἱ δὲ ζητοῦντες δικαιω- 
θῆναι ἓν Χρισεφ εὐρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χριστὸς 

18 ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοισο. 18 γὰρ ἅ κατέλύσα ταῦτα 
49 πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ 
90 νόµου νόμφ ἀπέθανον να θεῷ ζήσω. 30 Χριστῷ συνεσταύρωμαι΄ 
ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός" ὃ δὲ οῦν ζῶ ἐν σαρκί, 
ἓν πίστει ζώ τῇ τοῦ νοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ πα- κια. 

91 ραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 34 οὐκ. ἀθειῶ τὴ» χάριν τοῦ Θεοῦ" 

εἰ γὰρ διὰ νόµου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 

ΠΠ. 

Βρἰτίέας ες Λἀ9. Αὐταλαπιὶ βάρ9 ϱο ΑΙ, Ὠδί ρνοπιϊφείο, Ίθσ, Ομσὶαίυβ. 
Ίος δἀμοβίον. ΟἨτϊβαηϊ οὗ ΑὈταϊβτη. 

ποή 15, 

.λ. μα, 

! Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμάς ἑβάσκανεν, ος καὶ ὀφθαλ-- 
2 μοὺς Ιησοῦς Χριστὸς προογράφη ἐν ὑμῖν ἐστανρωμένορ; 2 ποῦτο 

μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν, ἐξ ἔρ ρω» ρόμον τὸ πνεῦμα ἐλάβοτε κ δν 10,11. 
9 ᾖ ἐξ ἀκοῆς πίστθως; ὃ οὕτως ἀνόητοί ὁστε; ἐναρξάμενοι πνεύ- 
4 µατι νῦν σαρχὶ ἐπιτελεῖσθε; 4 τοσαῦτα ἐπάθοτο δίκήρ εἲ 8 καὶ 

ὅ εἰκῆ. ὅ ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ὀνεργᾶν δυνάμεις «- 
6 ἐν ἡμῖν ἐξ ὄργω» νόµου . ἐξ ἀκοῆς πίστεως! 6 καθὼς 4βραὰμ μον 
7 ἐπίστευσεν τῷ θεφ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνη». Ἰ γινώ- 1 3, 3. 

δ. κἀμοέ; καὶ ἐμοὲ 14. Κηφᾶς: Πέτρος 44. Κηφᾷ: Πέτρῳ ... οὐχ' 
οὖκ 16. ἁμαρτωλοί. 16 εἰδότες ὅτι... ἐν πίστεως Χριστοῦ. .. διότι οὐ δι- 
καιφθ. ἐξ ἔργ. νόµου 1δ. συγίστηµι 

. 4. ἑβάσκανεν: 8ἀὰ τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι 



κ 

ἁΑ].. 5, δ. --- 29. 7 

σκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πιστεως, οὗτοί εἶσιν υἱοὶ “4βραάμ. ὃ προῖ- 8 
δοῦσα δὲ ἡ γραφῇ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεός, 
προευηγγελίσατο σφ 4βραὰμ ὅτι ὀνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα 

«δν μα. τὰ ἔθνη. ὃ ὥστε οἱ ἐκ πίστεως οὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ 4ῤραάμ. 9 
ερισιαε, 10 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔ ἔργων νόμον δἰσίν, υπὸ κατάρα» εἰσί γέγραπται 10 
μπας γὰρ ὅτι ἑ ἀπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσιν τοῖς Ίεγθαμ- 
λο 1, 11. μένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ »όμου τοῦ ποιῆσαι αὗτα. ἢ ότι δὲ ἐν 14 

νόμφ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῇλον, ὅτι ὁ δίκαιο ἐκ 
πίστεως ζήσθται, 130 δὲ »όμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἆλλ ὁ 12 

τν 1, ὃ. ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 15 Χριστὸρ ἡμᾶς ἐξηγόρασεν 15 
5,5. κ τῇς κατάρας τοῦ όμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι 
πε, γέγραπται Ἀπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου, 14 ἵνα 14 

Ὁ εἷς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ -«4βραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, ἵνα 
τὴν ἐπαγ]γελία» τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 

Ἀο3,Σ.οἰο "Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ὅμως ἀνθρώπου κεχυρα- 1 
ο µένη» διαθήκην οὐδεῖς ἀθοετεῖ ἢ ἐπιδιατάόσεται. 19τῷ δὲ "4βραὰμ 16 

ο... ἐθῥέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λήγει Καὶ 
18. οιο γοῖς ̓ σπέρµασι», ὡς ἐπὶ πολλῶ», ἀλλ ὡς ἐφ ἑνός Καὶ τῷ σπέρ- 

µατί σου, ὃς ἐστι Χριστός. 17 τοῦτο δὲ λέγω διαθήκη» προ- 17 
«Εχιλ 1. πδχνρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη 

γε]ονὼς όµος οὐκ ἀκυροῖ, εἶρ τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 
Κο 4, 1. 15 εἰ γὰρ ἐκ νόµου ᾗ κληρονοµία, οὐνέτι ἐξ ἐπαγγελίας' τῷ δὲ 18 

᾽4βραὰμ δὲ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός. 19 τί οὖν ὁ νόμος; 198 
πο 5, 1ο. τῶν. παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ 
πο 3, ὰ. :ἐπήγγελσαι, διαταγεὶς δὲ «ἀγέλων, ἐν χειρὶ µεσίτου. Ἅ ὁ δὲ 20 
μάλ- 3. : µεσίσηθ ἐνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστώ. 3ἱ ὁ οὖν νόμος 2ἱ 

κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο,. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος 
ὁ δυνάµενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ᾗ δικαιοσύνη’ 

Χο 11,14. 22 ἀλλὰ συνέκλδισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ὕα ᾖ22 
ἐπαγγολία ἐκ πίστεως ᾿]ησοῦ Ἄριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι». 
25 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστι ὑπὸ νύμο»ν ἐφρουρούμεθα συγκε- 29 

1 Ρο 1, 6, κλεισμένοι εἰ τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι, 34 ὥστε ὁ 24 
νόμος παιδαγωγὸςρ ἡμών 7όγονεν είς Χριστό», ἵνα ἐκ πίστεως 
δικαιωθώμεν 26 ἑλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐχέτι ὑπὸ παιδαγω- 2ὔ 
γόὀν ἐσμεν. 26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐἀστὲ διὰ εῆς πίστδως ἐν 26 

"ο ε Χριστῷ ᾿Ἠσοῦ 37 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὺν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 21. 
μοι, λὰ ἐνεδύσασθα. 28 οὐκ ὄνι Ἰονδαῖος οὐδδ Ἕλλη», οὐκ ὄνι δοῦλορ 25 

η) οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλν' πάντες γὰρ ὑμεῖρ εἷς 

ο 9, 10, ἐσεὲ ἐν Χριστφ ]ησοῦ. 39 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ «4βραὰμ 29 
σπέρµα ἐστέ, κα ἐπαγγελίαν κληρογόµοι. 

δ. ς6 (που ς) εὐλογηθήσονται 10. οπι ὅτι 13. ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄν- 

Θρωπος 19. ὅτι γέγραπται: }Υέγρ. γάρ 10. ἐῥήθησαν 17. ὑπὸ τοῦ 

Θεοῦ εἷς Χριστόν ος ἔτη 8ηῖθ τετρακόσια Ροπίῦ 24. ὄντως ἂν ἐκ νόµον 

ἦν 39. καὶ κατ 



228 σΑ1.. 4, 1. --- 24. 

ΙΥ. 

Βοτνὶ Ἱορῖη, οι ΙΙ. ὨΕτιοπϊ απιοσῖ χθοοχἀβῖο,. Ἡδθρατ δἱ Β4Γ8 
΄ ἆπο {οεάςτα. 

1 4έγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνο» ὁ «ληθονόµος νήπιόρ ἐστι», οὐ- 
» δὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὦ»ν, 2 ἀλλὰ ὑπὸ ἀπιτρόπους 
3 ἐστῖν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. 8 οὕτως 

καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμον 
4 δεδουλωμένοι 4 ὅτε δὲ ἦλθον τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἔξα- ὁ ὧια, ο, 

πέστειλον ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ ̓ Ίερόμενον ἐκ Τυναικόο ’ }ενόμε- ΕρΝ 1, 1ο. 
νον ὑπὸ νόμο», ὅ ἵνα τοὺς ὑπὸ όμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθὲ- Χο :, 9. 
σίαν ἀπολάβωμεν. 9 ὅτι δέ ἔστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὺς τὸ 5,13. 

. . ε 2 νι , 4 ῤ « ” ρν 3 - {ε 

πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμών, κρᾶξον «4ββᾶ ὁ Ἆο 8, 13. 
πατήρ. Ἰ ὥστο οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός' εἰ δὲ υἱός, καὶ κλη- ττ. 
ῥονόμος διὰ θεοῦ. 

8 4λλὰ τότε μὲν οὖκ εἰδότες θεὺν ἐδουλεύσατε τοῖρ φύσει 
Φ μή οὖσιν θεοῖς' Ὁνῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες 

ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ ατωχὰ ». 
10 στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν. θέλετε; 109 ἡμέρας παρα: οοὶ 3, 16. 

ο 14, 5. 

11 τηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς; 34 φοβοῦμαι 
ὑμᾶς µή πως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 

12 Γνεσθε ὧς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὥς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δόυμαι ὑὁμῶ». 
19 οὐδέν µε ἠδικήσατε 18 οἴδατε δὲ ὅτι δὲ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς 
14 εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερο», 34 καὶ τὸν πειρασµόν µου τὸν 

ἐν τῇ σαρκέ µου οὐκ ἐξουθενῄσατε οὐδὲ ἐξεπεύσατε, ἀλλὰ ας 
15 ὤγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ µε, ὧς ΧἌριστὸν ᾿]ησοῦν. Ίδτίς οὖν ὁ 

μακαρισμὸς ὑμῶν»; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλ- 
16 μοὺς ὑμών ἐξορύξαντες ἐδώκατέ µοι. 169 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν }έ- 
17 Ίονα ἀληθεύων ὑμῶν; 17 ζηλοῦσιω ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖ- 
Ίδσαι ὑμᾶς θέλουσι», ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 'Βκαλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι 

ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἐν τῷ παρεῖναί µε πρὸς ὑμᾶς. 
19 1Θσοχνία µου, οὓς πάλιν ὠδύω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν 
20 ὑμῖν, 30 ᾖθελον δὲ παρεῦαι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν 16ος. 

φωνή» µου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
24 4έγετέ μου, οἱ ὑπὸ 2όμον θέλοντες εἶναι, τὸν  όμον οὐκ 
22 ἀκούετε; 22 γέγθαπται γὰρ ὅτι «4βραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχο», ἕνα ἐκ θα 11, 
οῦ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλανθέρας. 35 ϱλλ ὁ μὲν ἐκ τῆς 

παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς 
24 ἐπαγγελίας. 3 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα ' αὗται γάρ εἰσιν δύο Ἀου, ». 

διαθῆκαι, µία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εὖ δουλείαν γδνρῶσα, ἥτις 

ΙΥ. ὁ. οὕτω ϐ. ἡμῶν; ὑμῶν Ἱ. ἀλλ. . διὰ θεοῦ: Θεοῦ διὰ Χρι- 
στοῦ 8. τοῖς μὴ φύσει 14, ἀλλ 1δ. τίς οὖν ἦν... ἂν ἐδώκατε 1Τ. 
ὑμᾶς: «θ (ποπ ς) ἡμᾶς 294. αἱ δύο 
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ἐστὶν "γαρ. 35δτὸ γὰρ γαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ραβῳᾳ' 2ὔ 
συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱδρουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνω» 

ἂν αν 1. αὐτῆς. 26/ ἡ δὲ ἄγνω Ἱερονσαλὴμ ἐλενθέρα ὁστήν, τις ἐστὶν µήτηρ 20 
«Ες 64,1. ἡμῶν" 27 γέγθαπται γάρ Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ὅῆξον οἹ 

καὶ βόησον ἡ οὺκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῇς ἐρήμου 
ποθ,τ.. μᾶλλον ᾖ τῇς ἐχούσης τὺν ἄνδρα. 38ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ 28 

Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. 39 ἀλλ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα 29 
σ δα 1, γενρηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πγεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. δ0 ἀλλὰ τίδ0 

"λέγει ᾗ γθαφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς : οὐ 
γὰρ μὴ κληρονοµήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκηρ μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς 
ἐλευθέρας. 93 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς 34 
ἐλευθέρας. 

γ. 

Θἰαπάνπι ΟἨΐδῖαπα μογίδίο οοπίγα ἠιάαϊζαηίθκ. ᾖΙροτίαῖς Ίος 
Ἱπιρ]ούατ Δάθ, ομυέθίθ, πιοσυτα βαπομ(αίο. 

Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετο καὶ μὴ ! 
πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 

Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν περιτέµνησθε Χριστὸς 9 
ὑμᾶς οὐδὲν ὠφολήσει. 3 μµαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ 8 

δ93,19. περιτεμνοµένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόµο» ποιῆσαι. 
4 χατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμφ δικαιοῦσθε, τῆς 4 
χάριτος ἐξεπέσατε. ῥὃ ἡμεῖς. γὰρ πνεύµατι ἐκ πίστεωρ ἐλπίδα 
δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. δὲν γὰρ Χριστῷ ᾿]ησοῦ οὔτε περιτομή ϐ 

!ο119. τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δὲ ἀγάπης ἐνεργουμένη. 
ος, Ἐτρέχετε καλῶς' εί ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳα μὴ πεί Ἰ 

α,τ. θεσθαι; ὃ ᾗ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. Ὁ μικρὰ ζύμηδ 9 
ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 ἐγὼ πέποιθα εἷς ὑμᾶς ἐν κυρίφ ὅτι 10 
οὐδὲν ἄλλο φρορήσετε᾿ ὁ δὲ ταράσσω» ὑμᾶς βασεώσει τὸ κρίμα, 
ὅστις ἂν ᾖ. {31 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἐ ποριπομὴν δτι κηρύσσω, τί ἔτι 14 
διώκομαι; ἄρα πατήργηται τὸ σκὤρδαλο» τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον 
καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 12 

Ὑμεῖς Ἱὰρ ἐπ] ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί μόνον μὴ τὴν 18 
ἐλευθερία» εἷς ἀφορμῆν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε 
ἀλλήλοις. 14 ὁ γὰρ πᾶς »όμος ἐν ἑνὶ λόγφ πεπλήρωται , ἐν τφ14 

πρ -4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δώκνετε 15 
"θς  καὶ κατεσθίοτα, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

έγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθνμίαν σαρκὸς οὐ 16 
μὴ τελέσητε. 17 ᾗ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 17 
πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός ' σαῦὔτα δὲ ἀλλήλοις ἀντίκειται, να μὴ 

25. γάρ βθσυπάαπι: δὲ 260, πάντων ἡμῶν 328. ὑμεῖς οἳ ἑστέ: ἡμεῖς οἱ 
ἐσμέν 39. οὕτω 94. διός ἄρα 

Υ. 4. Τῇ ἐλενθερίᾳ οὖν, ᾖ Χριστὸς ἡμᾶς ὁ. ἰδέὲ Ἱ. ἐνέκοψεν: 
ἀνέκοψε Ί4. πεπλήρωται; πληροῦταιυ 47. ἀντίχενται ἀλλήλοις 

- 

-. 



9ο) σδΙ. 5, 18. --- 6,14. 

18 ἆ ἂν θέλητι ταῦτα ποηήτο. 18, δὲ πνεύµατι ἄγοσθε, αὐκ εστὲ ὃν 1. 
49 ὑπὸ ρόμοχ. 19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῇς σαρκός, ἄτινά ἐστιν 
90 πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 30 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ο αὰ 

ών ἔρις, ζῆλος, , θυμού, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι ' αἱρέσεις, ερ ών. 
. φθόνοι, μέθαι, πὤμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἆ αρολέγω ὑμῖν 

ο) μθὼς καὶ προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλεία» 
99 Θεοῦ οὐ κληροοµήσουσι». 22 ῥ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν Ερὰ 5, 9. 

ἀγάπη, χαρα, εἰρήνη, µακροθυµία, χρηστύτης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 

93 2ὅ πραῦτης, ὀγκράτεια κατὰ τών τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 
94 3 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τὴν σάρκα. ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς 
οὗ παθήµασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 26 ϱἱ ζῶμεν πνεύμαει, πεύματι 
Ωὐ καὶ στοιχῶμε». 26 μὴ γιώμεθα  κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλού- 

µενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντερ. 

Ῥ]. 

Ειταηήρας οοηβμ]οπάππ. ΒΑθΘΠΙΘΏ θὲ πιοβεςβ, ο {αῖθα ἁοοίσίηβ. 
(Ιονιαπάμπι οταςο Ομτὶρα, 

Π “4δελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώ- 
µατι, ὑμεῖρ οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετο τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύµατι 

ο πραὔτητος, σκοπῶν σδαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 31 ἀλλήλων Άο 15, 1. 
τὰ βάρη βαστάζεεε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατο τὺν νόμον τοῦ 

3 «Ἀριστοῦ. ὃ εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲ» ὤν, φρεναπατᾷ ἑαν- 
α τόν. Ατὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε δρ 16ο. 

«5. ἑαυτὸν µόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον  ὃ ἕκαστος 
γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἓν 
] πᾶσιν ἀγαθοῖρ. 7 μὴ πλανᾶσθε, «θεὸρ οὐ µυκτηρίζεται. ὃ γὰρ 1145. 
8 ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο και Θερίσει' ὃὃτι ὁ σπείρων εἰς 360 9,6. 

τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ εῇς σαρκὸς θερίσει φθορᾶ», ὁ δὲ σπείρων 
φ αἱ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πθύματος θορίσει ζωὴν αἰώνιον. Ἀτὸ δὲ ᾶδεα 1ο. 

καλὺν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν' καιρῷ γὰρ ἰδίφ θΘερίσοµεν μὴ 
40 ἐκλυόμενοι. 1θᾶρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομε», ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν» 

πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείονς τῆς πίστεως. 
14 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν ράμμασι ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 
19 13 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν 

ὑμᾶς περιτέµνεσθαι, µόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώ- 
13 κονται. 19 οὐδὲ γὰρ οἱ πδριτεμνύµενοι αὐτοὶ νόµον φυλάσσουσι», 

ἀλλὰ Φθέλουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσθαι ἕα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ 
14 καυχήσωνται. 14 ἐμοὶ δὲ μὸ }ένοιο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 

σταυρῷ τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δὲ οὗ ἐμοὶ κόσμος 

19. μοιχεία, πορνεία 40. ἔρεις, ζᾷλοι 34. φθόνοι, µ φόνοι 29. πραότης 
24. οτι Ἰησοῦ 

1. 4. προληφθῇ ... πραότητος ὃ. ἑαυτὸν φρεναπατᾷ ϐ. ἔχκα- 
κῶμεν 15. μή Ῥοεΐ ὕο ΡΟΝ ... διώκωνταν 



αΑΙ.. 6, 15. ..-. ΕΡΗ. 1, 1λ. 9041 

:οο νο. ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμφ ̓ 16 οὔτε γὰρ περιτομή τι ἔστιν οὔτε 15 
μή 5 αν ἀκροβυσεία, ἀλλὰ καμὴ ατίσις. 16 καὶ ὅσοι τῷ καθύνι εοὐτφ 160 

Ἰ Ἱσταιχοῦσι», εἰρήνη ἐπ αὐτοὺς καὶ ἔλεας, καὶ ἐπὶ τὸν Ἱσραὴλ. εοῦ 
θεοῦ. 7 τοῦ λοιποῦ κόπους µοι μηδεὶς παρεχέτω᾽ ἐγὼ γὰρ τὰ 11 
στίγµατα τοῦ ᾿]ησοῦ ἐν εῷ σώματί µου βαστάζω. 

Ελ αν Ἡ χάρις τοῦ ανρίον ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεὺ- 18 
µατας ὑμῶν», ἀδελφοί' ἀμη». 

Προς ΕΦΕΣΙΟΥ Σ. 

1. 

ῬΒοπθβοῖα Ὠσὶ ἴἵπ οἱεοίορ οθἱεῦταί. ΕΒτθοδίας πἱ ροτνθπίοπί κά Ἱηίο]- 
Προπάβαι παίγασι ρος Οµδμα θα]αίθσι ἱρβίμθααθ Ολες τια]θβίαίθπι. 

δοἳ αν 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματορ θεοῦ τοῖς 4 
ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν Ἐφέσφ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. 

Όσο ' 2χάρις ὑμῦ καὶ εἰρήρη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ 3 
Ἄριστοῦ. 

3001, 3, Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χρι- ὃ 
στοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πγευματικῇ ἐν τοῖς 
ἐπουράνίοις ἐν Χριστῷ, 3 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ 4 
καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἁμώμους κατενώπιον 

οοἱ 1, 1. αὐτοῦ, ἐν ἁ]άπῃ ὃ προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαρ διὰ ᾿]ησοῦ ὃ 
Ἀριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, 
6 εἰς ὄπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν 6 

Οἱ 1.σῷ ἠγαπημέόνῳ, Ἰ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος Ἰ Ἰ 
αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς 

οοι 1 1, χάριτος αὐτοῦ, δής ὀπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ ὃ 
φρορήσει ὃ γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριο» τοῦ θελήμάτου αὐτοῦ, 9 

θα 4, 4. κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἦν προέθετο ἐν αὐτῷ !0 εἰς οὐνονομέαν 10 
6ο 1. 16, ζοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν 

τῷ «ἄριστφ, τὰ ἓν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ 
οἱ 11. 14 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντας κατὰ πρόθοσιν τοῦ τὰ 14 

πάντα ἐνεργοῦντου κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ, 12 εἰς 12 
τὸ εἶναι ᾗ ἡμᾶς εἰρ ἔπὰινον δόξηο αὐτοῦ, τοὺς προήλπικότας ὃν τῷ 

ο. Ἀρισεῷ 19 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον. τῆς ἀληθείας, 15 
2 0οἳ.ὰ, Τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφρα- 

Ὅλο γήσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίφ, 14 ὃς ἐστιν ἀῤῥα- 14 
βὼν τῆς κληρονοµίας ἡμῶν εὖ ἀπολύτρωσιν τῆς ποεριποιήσεως, 
εἰς ὄπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 

16. οὔτε γάρ: ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ... ἔστιν: ἰσχύει 16. στοι- 
χήσουσιν 17. κυρίου ᾿Γησοῦ ι 

1. 1. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ο... ἐν Ἐφέσφ εἶπο αποῖ ἃ. ἐν Χρισεῷ: ς 
(ίαση ς6) ος) ἐν 4. ἐν ἁγάπῃ οσπῃ απἰθοθἀἆ οοπἱρ ᾖΤ. κατὰ τὸν πλοῦτον 
10, τά Νθουπάαπα: τά τι Ά. τῆς δόξης 



952 ΕΡΗ.1, 15. --- 2, 12. 

16 4ιὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ ὑμάρ πίστιν ἓν τῷ κυρίῳ οἱ !, ». 
16 Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπη» τὴ» εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 16 οὐ παύο- 

- µαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, μνείαν ὑμῶν ποιούµενος ἐπὶ τῶν 
17 προσευχῶν µου, 37 ἵνα ὁ θΘεὸς τοῦ κυρίον ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, πας ον 

ὁ πατὴρ τῆς δόξης, ὄφη ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως 
18 ἐν ἐπιγρώσθι αὐτοῦ, 19 πεφωτισµένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρ- 

δίας ὑμῶν, εἰ τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τί ἐστιν ἡ ἐλπις τῆς κλήσεως 1991, 12. 

αὐτοῦ, καὶ τίς ὁ πλοῦτορ εῆς δόξης τῆς κληρονομίαρ αὐτοῦ ἐν σοῖ 1, ατ 
19 τοῖς ἁγίοις, 19καὶ τί εὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάµεως αὐτοῦ 

εἰ ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τῇν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς 
20 ἐσχύος αὐτοῦ, 20ῇν ὀνήργησεν ἓν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νε- 
31 κρῶ», καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 21 ὑπεράνω 

πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξονσίας καὶ δυνάµεως καὶ κυριότητος καὶ πα»- ὁοι 3, ιο, 
τὸς ὀνόματος ὀνομαξομένου οὐ µόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτφ ἀλλὰ 

93 καὶ ἐν τῷ µέλλοντι, 33 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας τον κα. 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πᾶντα τῇ ἐκκλησίᾳ, "ο. ἳ 

93 22ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν οοἱ 1.1 
πληθουμένου, 

Π. 

ΟἨπ]ρίπρ ρθοσβίοσαπι εδἶᾳδ. Ἰρείι ροπίῖθς αἆ Ῥασςπι ΟΡ νοςβίῖ. 

διὰ» Καὶ ὑμᾶρ ὄρτας γεκροὺς τοῖς παραπτώµασιν καὶ ταῖς ἆμαρ: συ , 13. 
2 τίαις , 2 ἐν αἷς ποτὲ περιοπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου 0οἱ 8, Τ. 

τούτον, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύ- 
3 µατος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἓν τοῖς υἱοῖς τῇς ἀπειθείας, ὃ ἓν οἷς οοἱ 3, 6. 

καὶ ἡμεῖς πάντερ ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς 
σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν δια- 

{ οιῶν, καὶ ἦμεν τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί Ξὁ δὲ θεὸς 
πλούσιος ὧν ἐν λέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἦν ἠγάπησεν 

ὅ ἡμᾶς, ὅχκαὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωθ- οοἱ α, 1. 
ό ποίησον τῷ Χριστφ, χάρυεέ ἐστα σθσωσµένοι, 6 καὶ συ»ήγειρο» 1, 19, 
7 καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρωνίοις ἂν Χρισιῷ Ἰησοῦ, ᾖἸὅα 

ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦ- 
τορ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾿ἱησοῦ. 

6 δτῇ }ὰρ χάριτί ἐστε σεσωσµένοι διὰ τῆς πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ 
φ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δώρο» ' 9 οὐκ ἐξ ἔργω», ἵνα µή τι καυχήσηται 
10 0 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποί]µα, ατισθέντες ἐν Χριστῷ ]ησοῦ ἐπὶ οοι ε, ιο. 

ἔργοις ἀγαθοῖρ οἷς προητοίµασε» ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατή- 
σωμεγ. 

1 4ιὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἕν σαρκχί, οἱ λεγόμαε- 
γοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῇς λεγοµένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτον, Ἀο 3, 16 

19 13 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείφ χωρὶρ Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς 

1δ. καρδίας; διανοίας 329. Οἱ τά 
Π. Τ. τὸν ὑπερβάλλοντα πλρῦτον 11. ὑμεῖς ποτὲ 19. ἐν τῷ καιρῷ 

η] 



----- 

ΕΡΗ. ο, 19. --- 5, 10. 5958 

Βο 9 Ελ ι' πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκών τῆς ἐπαγγελίας, 
ἐλπίδα μὴ ἔχοντερ καὶ ἆθαεοι ἐν τῷ κόσμφ ᾽ 15 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ 13 
Ἰησοῦ ὑμεῖς οἱ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι 
τοῦ Χριστοῦ. ᾖ14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιῄσας τὰ 14 
ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ µεσότοιχο» τοῦ φραγμοῦ λύσας, 15 εἲν 15 

ο6ἱ 3,14. ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμο» τῶν ἐντολῶν ἐν δόγµασιν 
ή σ 4 ΄ ’ 3 « ” 9 ιῤ 4 4 

καταργησας, Μα τους δύο κτιση ε/ εαντῳφ ει ενα κχαςφο ἀνθρω- 

οἱ ο 20. 

σῶματι τῷ θΘεῷ διὰ τοῦ στανροῦ, ἀποκτείας τὴν ἔχθραν ὃν 
πο» ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ 16 

«Εεδ1μι, αὐτῷ. 11 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελσατο εἰρήνη» ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ 11 
8, 11. το εἰρήνη» τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι δί αὐτοῦ ἔχομεν ν προσα]ογὴν οἱ 18 

ἀμφότεροι ὃν δνὶ ανεύματι πρὸς τὸν πατέρα. άρα οὖν οὐκέτι 19 
ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων ναὶ 

οἰχεῖοι τοῦ Θεοῦ, 30 ἐποικοδομηθέντεςρ ἐπὶ τῷ θεμελίφ τῶν ἀἆπο- 20 
4 ” - ο” στύλων καὶ προφητῶ», ὄντος ἀκρο]ωνιαίου αὐτοῦ «Χριστοῦ Ἰησοῦ, 

1οὔ.μς. 11 ἐν ᾧ πᾶσα οὐκοδομὴ συ»αρμολο]}ουμένη αὔδει εἰς ραὺν ἅγιον ἐν 94 
1 Ρο 3, δ. κυρίφ, 23 ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ 03 

θεοῦ ἐν πνεύµατι. 

111. 

Μγείεπυπα ἆθ βα]πίο ροηώυπι. Ῥαυ]αβ ροπάαπι αροβίοῖαβ. Ολεϊείας 
η αη]πιϊς Ἠθδ]ίλης. 

.... Ἰούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ «Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 
ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶ  Λ2εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς 

6ὲ 1,13. χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς, ὃ ὅτι κατὰ ἀποκά- 
λυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριο», καθὼς προέγραψα ἓν ὀλήφ, 

. 15. 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ 
(οἱ 4,2. μυστηρίῳ τοῦ «Χριστοῦ, 5 ὃ ἑτέραιρ γενεαῖς οὐκ ἐγρωρίσθη τοῖς 
οἱ 1, 15. υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὧς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοι» ἀποστύόλοις 
3. αὐτοῦ καὶ προφήταιςρ ἐν πνεύματι, ϐ εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρορόµα 

καὶ σύσσωμα καὶ συµµέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Ἄρισιφ ᾿]ησοῦ 
οἱ 1, 15. διὰ τοῦ εὐαγγελίου, Ἴ οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρδὰν τῆς 

χάριτος τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνά- 
' 6918, µεως αὐτοῦ. ᾖὃ ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ 
6ο 1, 3. χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔθνεσι» εὐαγγελέσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον 
οοἱ1, 1. πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, ὃ καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οὐκορομία τοῦ 

µυστηρίον τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν σῷ θεῷ τῷ 

9 -» 

9 

τὰ πάντα κτίσαντι, 19 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖρ ἀρχαῖρ καὶ ταῖς 1ὐ 
ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουραρίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος 

16. λύσας. Ιδτὴν ἴχθρα» 7. οπι εἰρήνην βοουπάαπι 19. ἀλλ ἑστέ: 
ἀλλά 320. 1ησοῦ Χριστοῦ 321. πᾶσα ἢἤ 

'1Π. 3. ἐγνωρίσθη: ἐγνώρισε δ. ἐν ἑτέραις 6. ἐπαγγελίας αὐτοῦ" 
. Ἄριστῷ Ιησοῦ: τῷ Χριστῷ 7. ἐγενόμην δ. πάντων τῶν ... τὸν 

ἀνεξιχνίαστον πλοῦτον 9. οἰκονομίας κοινωνία... 844 ἵπ ἤπο διὰ ᾿]ησοῦ 
Χριστοῦ 



δ04 ΕΡΗ. ὃ, 11. --- 4, 18. 

11 σοφία τοῦ θεοῦ, {4 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἦν ἐποίῃσεν ὁν ι, 1]. 
13 Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίφ ἡμῶν, 13 ἐν ᾧ ἔχομεν εὖν παῤῥησίαρ κεν.. 

καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῇς πίστεως αὐτοῦ. 
13 4ὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖρ θλέψεσέν μου ὑπὲρ ὑμῶν, 
πε ὔτις ἐσεὶῖν δόξα ὑμῶν». 14 τούτου χάριν κάµπτω τὰ γόνατα μου 
1 πρὸς τὸν πατέρα, 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ 
16γῇς ὀνομάζεται, Ἰθένα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης 

αὐτοῦ δυνάµδι κραταιωθῆναι διὰ «τοῦ πγεύµατος αὐτοῦ εἰς τὸν Ο0ἱ 1, 11. 
{7 ἔσω ἄρθρωπον, {7 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸὺν διὰ ες πίστεως ἐν. 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν», 18 έν ἀγόπῃ ἐθῥιζωμένοι καὶ τεθεµελιωµέ- 

θι, ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ 
19 πλάτος καὶ μήκος καὶ βάθος καὶ ὄὕψος, {9 γνῶναί τε τὴν ὑπερ- 

βάλλουσαν ες γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ὕνα πληρωθῆτα 
εἷς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 

20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῇσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν ὃς 16, 
αἰτούμεθα ᾖ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν σὺν ἐνεργουμέην ἐν 

21 ἡμῖν, 31 αὐτῷ ᾗ δόξα ἓν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς πάσας 
τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων' ἁμή». 

ΙΥ. 

Ὀπίίας θογναπᾶς θά6ἱ ἵπ νατιεϊαίἰθ ΠΠΙΠΘΣΙΠΙ ρτβ9θ. Ἑςοίθρία οοΓραβ 
Ομεῖρα. Νου νγἱέ Ἱπιερτίς πιοχῖΡιβ οοπθρίοια. 

μὰν Παρακαλώ οὖν ̓ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσµιος ἐν κυρίφ, ἀξίως περωτα- οἵ ασ ο. 
τῆσαι τῆς κλήσεως ᾗς ἐκλήθητε, ἡ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνηο ς σον, 
καὶ πραῦτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀρεχόμενοι ἀλλήλων ἆ ἓν ἁγάπῃ, 

4 ὃ σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἓν «ῷ συν- 
{ δέσμφ. τῆς εἰρήνης. 34 ἓν σώμα καὶ ἓν "νοῦμα , καθὼς καὶ ἐκλή- 
δ θητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν" ὃ εἷς κύριος, μία πίστις, 
6 ἓν βάπτισμα 6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ τα, δε, 
7 

δ 

ο 

διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. Ἰ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρι, πλ 
κατὰ τὺ µέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. ὃδιὸ λέγει Αναβὰς «0 (68), 4. 
εἰ ὕψος ὑχμαλώτανσεν αἰγμαλωσίαν, ἔδωκεν δόµατα τοῖς ὦν- 

Φ θρώποιο. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστι εἰ μη ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ 
10 κατῶτερα τῇς γῆς; 0 ὁ καταβὰς αὐτός «ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς 
11 ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 14 καὶ 

αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ 1 5ο 13, 
19 εὐαγγελιστᾶς, τοὺς δὲ ποιµένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν 

καταρτισμὺν τῶν ἁγίων εἷς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ 
19 σώματος τοῦ Χριστοῦ, 15 µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντες εἰς τὴν 

ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς 

19. ἐχκακεῖν 14. πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿1ησοῦ Χριστοῦ 16. τὸν πλοῦ- 
το» 18. ὄψος καὶ βάθος 

ΙΥ. 2. πραότητος ϐ. πᾶσιν ὑμῖν 8. καὶ ἔδωκε ϐ. κατέβη πρῶ- 
τον... κατώτερα µέρη 



ΕΡΗ. 4, 14. --- ὅ, 2. 506 

ἄνδρα τέλειο», εἰς µέτρον ἡλιμίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 
14 ἵνα µηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωριζόμενοι καὶ περιφερόµενοι 14 
παντὶ ἀνέμφ τῆς διδασκαλίας ἓν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπω», ἐν 

απ πανουργίᾳ πρὸς τὴν μοθοδδίαν τῆς πλάρης, 16 ̓ ἀληθεύοντες δὲ 16 

οο ', 18. ὃν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν θῷ αὐτὸν τὰ πάντα, ὃς ἐστο ἡ κεφαλή, 
οἱ Σ,19, «Ἀριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούµονον καὶ συμβι- 16 

βαζόμενον διὰ πάσης ἀφῆς τῆς ὀπιχορηγίας κατ ὀνέργειαν ἐν 
μέτρφ ἐνὸρ ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται 
εἰς οἰκοδομῆν ῥαυτοῦ ἐν ἀτάπη. 

Τοῦτο οὖν λέγω καὶ µαρτύροµαι ἐν κυρίφ, µηχέτι ὑμᾶς 17. 
περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη ποριπατεῖ ἐν µαταιότητι 

601,11. τοῦ νοὺςρ αὐτῶν, 18 ἐσποτισμένοι εῇ διανοίᾳ ὄντες, ' ἀπηλλοτριω- 18 
µένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, 
διὰ. τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, 19 οἵτιες ἀπηλγηκότες 19 
ἑαυτοὺς παρέδωκα» τῇ ἀσελγείᾳ εἶς ἑργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης 
ἐν πλεονεξίᾳ. 30 ὑμεῖρ δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστό», 20 
31 εἳ γ9 αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθώς ἐστιν 2ἱ 

οἱ 3,9. ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿]ησοῦ, 33 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν 22 
ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόµερον κατὰ τὰς 
ἐπιθυμίας τῆς ἁπάτης, 25 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύµατι τοῦ νοὺς 33 

εοἱ,1ο. ὑμῶν 34 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὺν ὄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν 24 
κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 

οπλο 8, 4ιὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστοςρ μετὰ 256 
τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων. µέλη. 26 ὀρ]ίζεσθε καὶ μὴ 26 

λε να. ἁμαρτάνετε᾽ ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶ», 27 μηδὲ 2 
δίδοτε τόπον τῷ διαβόὀλφ. 38δόὁ κλέπτων µηκέτι κλλπτέτω, μάλ- 28 
λον δὲ κοπιάτω ἑργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν ταῖρ χερσύ, ἵνα ἔχη 
µεταδιδόναι τῷ χρείαν ὄχοντι. 395 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στό- 29 
µατος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οὐιοδομὴν 
τῆς χθείας, ὕα ὃφ χάριν τοῖς ἀκούουσι». 80 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ 50 

1,1 πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἓν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἶς ἡμέραν άπο- 
οἱ 9,8. λυτρώσεως, δᾷ πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὁ ὀργὴ καὶ κρανγὴ καὶ 53 

βλασφημία ἀρθήτω ἀφ ὑμῶν σὺν πᾶσῃ κακία. 33 Ἰίνεσθε δὲ εἰς ὅσ 
001 8, 119, ἀλλήλους χθηστοί, εὔσπλαγλνοι, χαριζόµενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ 

θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. 

γ. 
Άπιοτο Ώο6ιΕ Ἱπιαπάας. Ύη99 Ἱπίορείίαεῖ βἰαἁσπάαπι. Ἐτυοίαα ]αοἳρ. 
Εταάθηίθχ 8ο Ρῖθ γοτββηάυπ. Αά πχοςθε θὗ πιατίίοβ. Ἰγείοτίαπι 

πια πιοηί]. 

Γύεσθε οὔν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὧς τέκνα ἀγαπητά, Ἄκαὶι 2 
6. 3, 10. πδριπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ὑμᾶς καὶ 

1δ. ὁ Χριστός 18. ὄντες στα 8644 οοπρ 326. ς (ΠΟΝ ς9) ἀλλήλοιν 
(εἴπο {θείθ) 97. μηδέ; µήτε 

Ὕ. 2. ὑμᾶς: ἡμᾶς 



996 Ἔρῃ. ὅ, 8. --28. 

παρέδωνον ἑαυτὸν ὑπὲρ ὑμῶν προσφορὰρ καὶ θυσίαν τῷ 9Φεῷ 
εἰ ὀσμῆν εὐωδίαρ. 

3 Πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὄνομα- οἱ 1, 
{ ζέσθω ὁν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοι, 3 καὶ αἰσχρότης καὶ µα- 

ῥολογία ἢ ᾗ εὐεραπελία, τὰ οὐκ ἀνήκοντα, ἀλλὰ μᾶλλον εὖχα- 
6 ριστία. ἥ τοῦτο γὰρ ἶστε }ώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνορ ἢ ἀκάθαρ- τόν 

τος ἢ πλεονέκτης, ὃς ἐστιν εἰδωλολάερης, οὔὓκ ἔχει κληρονοµίαν 
6 ὁν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. ϐμηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω 3 Το 1, 2. 

κενοῖο λόγοις᾽ διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς κο 1. 
18 υἱοὺρ τῆς ἀπειθείας. 7 μὴ οὖν Ἰίνοσθε συμμέτοχοι αὐτῶν. ὃ ᾖτε ιτη ς, δ. 

γάρ ποτε σκότος, »ῦν δὲ φῶς ἐν κυρίφ ὡς τέκνα φωτὸς περι- 
Φ πατεῖε, 9όὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ 6ὲ5, 3. 
40 δικαιοσύ»ῃ καὶ ἀληθεία, 10 δοκιιάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Λο 1, ὰ. 
41 κυρίφ, 4 καὶ μὴ συγκοιωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 
13 σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε. Λ2τὰ γὰρ κρυφῆ γιόµενα ὑπ 
43 αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν [3 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ 

τοῦ φωτὸς φανεροῦται' πᾶν γὰρ σὸ φανερούμερο» φῶς ἐστῦ. 
44 14 διὸ λάΊει Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ον η 

ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 
16 Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ σοὶ ε, 5. 
16 ὥς σοφοί, 16 ἐξαγοραξόμενοι τὸν καιρό», ὅτι αἱ ἡμέραι πορηραί 
11 εἶσιν. 17 διὰ τοῦτο μῆ Ἰίεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιένες τί τὸ 
18 θέλημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ μὴ µεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστὶν ἆσω- 
19 τία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύµατι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς οοὶ 5, 16. 

καὶ ὄμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖρ, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν 
20 τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίφ, 30 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάν- Οοἱ 3, 11. 

των ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ «Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ 
2] 29 πατρί, 3ἱ ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβφ Χριστοῦ. 23 4ἡ νο. 
20 γυναῖκες τοῖς ἐδίοιο ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίφ, 35 ὅτι ἀνήρ ἐστιν να 

κεφαλὴ τῆς Τυναικὸς ὥς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τρ ἐκκλησίαρ, 
2/4 αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 33 ἀλλ ὡς ᾗ ἐκλλησία ὑποτάσσεται 
2ὔ τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί 35 Οἱ 

ἄνδρες, ἀγαπᾶτο τὰρ γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν Γνοὰ τ' 
2ὐ τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, 36 ὄνα αὐτὴν 
27 ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λοντρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 37 να πα- ας 

ραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησία», μὴ ἔχουσαν σπίλον 
25 ῇ ῥυτίδα ᾗ ει τῶν τοιούτω», ἀλλ ἕνα ᾖ ἁγία καὶ ἅμωμος. 28 οὔ- 

τως καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουσιν ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς 
τὰ ἑαντῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαντοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ' 
-- ------ε 

2. ὑμῶν; ἡμῶν ᾖ3. πᾶσα ἀκαθαρσία ᾖδ. ἴστει ἐστε 9. φωτός: πνεύ- 
ματος 14. Ἔγειραι 31. Χριστοῦ: Θιοῦ 29. ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε 
9. ὁ ἀνήρ.. «καὶ αὐτός ἐστι 34. ὥσπερ.. . οὕτω ... τοῖς ἐδίοις ἀνδράσιν 
25. γυναῖκας ἑαυτῶν 27. αὐτός; αὐτήν ᾖ38. καὶ οἱ ἄνδρ ὀφείλουσιν: 
ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες 

α... 



ΕΡΗ. ὅ, 290. --- 6, 15. 907 

29 ρὐδεὶς γάρ ποτε εν ἑαυτοῦ «σάρκα ἐμίσῃσε», ἀλλὰ ἐκτρέφει 29 
καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησία», 30 ὅτι 90 

«053,34. µέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. δΙ ἀντὶ τούτον καταλαίψει ἄν- 84 
1Ο δλδ, όρωπος πατέρα καὶ μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν Ύν- 

φαῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. ὃὰ τὸ µυστήριον 82 
τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἶς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. 
8δ πλὴν καὶ ὑμεῖρ οἱ καθ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαντοῦ γυναῖκα οὕτως 39 
ἀγαπάτω ὥς ἑαντό», ᾗ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄρδρα. 

νι. 

11Οετίθ θἱ Ρατοπίῦαβ. ᾖῥἈὨθτνίθ 6 ἁοπιηία. Αππιθίηγα ο πο]ῖα 
Οικ. Τγοµίοις. Ῥοίΐμπι. 

Οἱ. «Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖρ Τονεῦσιν ὑμῶν ἓν κυρίφ: τοῦτο 
Ἔστο, γάρ ἐστιν δίκαιο». 3 τίµα τὸν πατέρα. σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις 

ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγ]γελία, ὃ ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ 
0013, 31, µακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετα 

4 / «ε -ϱ 2 4 32 ο 2 4 39 ϕ . ῤ 

τὰ τέκνα υμῶ», ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτα ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 
κυρίου. 

0οἱ 3, 34, « .” ς , - ϱ 4 , 4 / 
«ου ἔμλς. οι δοῦλοι, ὕπακουετε τοῖς ανρίοι, κατὰ σάρκα μετὰ φόβου 
ΡΗ 3, 14, καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμών ὡς τῷ «Ἀριστῷ, 6 µη 

κατ ὀφθαλμοδουλείαν ὧὦς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ «ὦς δοῦλοι Χρι- 
60) 3, 3. στοῦ ποιοῦντεό τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς, Ἰ με εὐνοίας 

ο 4 

(913,20. δουλεύοντες ὣς τῷ κυρίφ καὶ οὖκ ἀρθρώποις, ὃ εἰδότες ὅτι ὃ 
Ο0ἱ 4, 1, ἄν τι ἕκαστος ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κοµίσεται παρὰ κυρίου, 

εἴτε δοῦλος αἶτε ἐλεύθερος. Ὁ Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτα 
πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότεςο ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ 
« ο ς , ῤ 9 ε) 3 ” 4 0 3 4 

οοἱ 3, 3. υμῶν 0 κυριὸς ἐστιν ἐν οὐρανοῖς καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν 

παρ αὐτῷ. 

ὸὺ ο ο - 

Ίὺ λοιπόν, ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίφ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς 10 
ἰσχύος αὐτοῦ. 33 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ 11 
δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς µεθοδείας τοῦ διαβόλου, 13 ὅτι 12 

2 ” : » ε , 4 φ 4 , ϱ 4 4 ᾽ 
οὐκ ἔστιν ἡμῖν η πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ προς τας 
ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσµοκράτοβας τοῦ σκὀ- 
τους τούτου, πρὸς τὰ πγευματικὰ τῆς πονηρίας ἓν τοῖς ἔπουρα- 
νίοι. 19 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλία» τοῦ Θεοῦ, ἕνα 193 
δνρηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατερ- 
γασάμενοι στῆναι. 14 στῆτα οὖν περιζωσάµενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν 14 

111949, ἐν ἀληθείι ἱ ἐνδυσά ὃν θώ ς ὃ ν 16 καὶ . ἂν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, Τὸ καὶ 1ὔ 
ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῇ εἰρή- 

20. ἆλλ ... Χριστός: κύριος 30. αάά ἵπ βηρ: ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 
κοὲ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ 31. τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα 

Ι. 4. ἀλὰ ϐ. τοῦ ὕ Χριστοῦ Τ. οτι ὡς 8. κομιεῖται.. . τοῦ κυρίου 
Φ. καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν; καὺὶ ὑμῶν αὐτῶν... προσωποληψία 40. ἀδελφοί 
µου, ἐνδυναμοῦσθε 12. τούτου: ΡΥ8ΘΠΙ τοῦ αἰῶνος . 

Νου, Το6ε:, εᾱ, Τ{, . ο 



58 ΕΡΗ. 6, 16. -- ΡΗ11. 1, 10. 

Ίθης, 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θΘυρεὸν τῆς πιστεως, ἐν ᾧ 
δννήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωµένα σβέσαι. 

47 17 καὶ τὴν περικεφαλαία» τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν µάχαι- 11ος. 
Ίδρα» τοῦ απγεύµατος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 15 διὰ πάσης προσευχής 

καὶ δεῄσεως προσευχόµενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύµατι, καὶ εἰς 
αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεῄσει περὶ πάν- 

19σων τῶν ἁγίων , 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα µοι δοθῇ λόγος ἓν ἀφοίδει οοἱ 6, 3. 
τοῦ στόµατός μου, ἓν παῤῥησίᾳ γγωρίσαι τὸ μυστήριο» τοῦ εὐαγ 

20 γελίου, ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἀλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παῤῥησιά- οοι 4, «. 
σωµαι ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 

94 Ἵνα δὲ εἰδῇτα καὶ ὑμεῖᾳ τὰ κατ ἐμό, τί πράσσω, πάντα σοὶ α,τ.. 
ὑμῖν γνωρίσει Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος 

93 ἐν κυρίφ, 33 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἶρ αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ 
περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν». 

23 Ειρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ 
34 πατρὸς καὶ πυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 3 ᾗ χάρις μετὰ πάντων τῶν 

ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ᾿]ησοῦν Χριοτὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 

Ἱ. 
Μα]αίοπι Ῥμήρροπείωπι ρταίθ οἱ απιθηίθσ ουταῦ, Ἐτιοίιθ νἰπου]οσαπι 
Ῥαυ], µΕοσὶθεῖθθ 681888 Ργβεβίαῦ γίνοιρ πι Πιοσί. Στο (Ἠσὶπίο 

ρ8µθπάσπι. 

4 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Ἀριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς 3 Ὁο 1, Ἱ. 
ἁγίοις ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ τοῖς οὖσι» ἐν Φιλέπποις σὺν ἐπισκόποις 

ὁ καὶ διακύνοι.. 3χάρις ὑμῦ καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν Χο Ὃ οιο 

καὶ κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 
δ1 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ µου ἐπὶ πᾶσῃ τῇ µνείᾳ ὑμῶν 3 πάντοτε Άο 1, ο. 

ἐν πάσῃ δεῆσει µου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν 
ὅ ποιούµενος ὃ ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ πρώτης 
6 ἡμέρας ἄχρι τοῦ οὖν, 6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος 

ἐν υὑμῖν ἔργο» ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις ἡμέρας Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, 
τ Ἴ καθώς ἐστιν δίκαιο» ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ 

τὸ ἔχειν µε ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ὄν τε τοῖς δεσμοῖς µου καὶ ἐν τῇ 

ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοιωνούς µου τῆς 
8: χάριτος πάντας ὑμᾶς ὅντας. ὃ μάρτυς γάρ µου ὁ θεός, ὥς ὄπι- Ἀο 1, 9. 
Φ ποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοι Ἀριστοῦ Ἰησοῦ. Ὁ καὶ τοῦτο 

προσεύχοµαι ὕα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ 
4ὐ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 190 εἰς τὸ δοκιμάζει ὑμᾶς τὰ Κο 5, ιε. 

διαφέρορτα, ἵνα ἦτα διλικρινεῖρ καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέρα» Χρι- 

Αειι Ἱψ, 14. 

16. εἰς αὐτὸ τοῦτο 19. δοθῃ: δοθεί 24. αάά ἵπ 8π9 ἁμήν 
1. 1. Ἰησοῦ Χριστοῦ ϐ. Ιησοῦ Χριστοῦ ἸΊ. Οἱ ἐν ἐθγίιπα δ. γαρ 

µου ἐστίν ... ]ησοῦ Χριστοῦ 

ον - 



---ό 

ΡΗΙΙ. 1, 11. -- 2, 4. 559 

στοῦ, Εαπεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 4 
εἷς δόξαν καὶ ὄπαινον Θεοῦ. 

Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοι, ὅτι τὰ κατ ἐμὲ 12 
μᾶλλον ερ προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλνθαον, 15 ὥστε τοὺς 19 
δεσμούς µου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλφ τῷ πραιτωρίφ 
καὶ τοῖς λοιποῖρ πᾶσιν, 14 καὶ φοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν 14 
κυρίφ πεποιθότας τοῖς δεόμοῖς µου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως 
τὸν λόγον λαλαῖν. 15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, εινὲς 15 
δὲ καὶ δί εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν' 16οἱ μὲν ἐξ 16 
ἀγάπῃς, εἰδύτες ὅτι οἱ; ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, {7 οἱ 11 
δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Ἀριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ ἀγνῶς, οἱόμενοι 
θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς µου. 15τί γάρ; πλὴν παντὶ τρόπῳ, 18 
εἶτε προφάσει εἴτα ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ 

} 4 8 , ο 49 4 σ -” 2 4 

χαίρω. αλλᾶ και χαρήσομαι οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό µοι ἀποβή- 19 
σεται εἷ, σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεῄσεως καὶ ἐπιχορη]γίαρ τοῦ 
πνεύματος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, Οκατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ 20 
ἐλπίδα µου ὅτι ἐν' οὐδενὶ αἰσχυρθήσομαε, ἀλλ ἐν πάσῃ παθῥησίᾳ 
ὧς πάντοτε καὶ νῦν µεγαλννθήσεται Χριστὸς ἐν σῴ σώµατί μον, 
εἶτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 31) Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζην Χριστὸς 21 
καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 32εἱ δὲ τὸ ζην ἐν σαρκί, τοῦτό μοι 9 

καρπὸς ἔργου, καὶ τί αἱρύσομαι οὐ γνωρίζω. 25 συνέχοµαι δὲ- ἐκ 29 
τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν. ὄχων εἰ τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ 
εἶναι πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον 34 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν πῇ 4 
σαρκὶ ἀναγκαιότερον δὲ ὑμᾶς. 35 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι 26 
μενῶ καὶ συμπαραμενῶ πᾶσιω ὑμῖν οἱ τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ 
χαρὰν τῇς πίστεως, 2θἵνα τὸ καύχηµα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ 20 
᾿Ιησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 

Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθα, ἵνα 21 
εἶτο ἐλθὼν μαὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι 
στήκετε ἐν ἐνὶ πρεύµατι, μιά ψυχῆ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ 
εὐαγγελίον, 28καὶ μὴ πτυρόµενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, 28 
ὅτι ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο 
ἀπὸ Θεοῦ: 39 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ µόνον τὸ 29 
εἰς αὐτὸν πιστεύει ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχει, δ0 τὸν 30 
αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούδτε ἓρ ἐμοί. 

1]. 

Γιροηάσπι οχοπιρ]ο ΟἨτῖβ. Ολτῖρά Ἠυπα]ίας θἱ ρ]οτία. Ἀαΐας 
οπιπὶ οπτα βρρθίθπά8. ΊΤιπιοῖλοι εί Εραρμτοάϊα ΙβμάοΝ. 

Εἰ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπῃς, 4 

11, καρπῶν δικαιοσύνης τῶν» 10. 17. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης πε(αο κεῖµας, 11ο 
δὲ πβᾳαθ µου; οἱ μὲν ἐξ ἐριθείας Π8(16 µου 41οἱ δὲ ἐξ ἀγάπης αβααθ᾽᾿ 
κεῖµαι ... ἐγείρειν:; ἐπεφέρειν 329. δέ; γάρ... ς (π0ς σ9) οπι γάρ 328. 
ἐστὶν αὐτοῖς: αὐτοῖς µέν ἐστιν 30. εἴδετει ἴδετε - 

ὀ 



940 ΡΗΙΤΙ.. 5, 2. --- 27. 

δἱ τι κοινωνία πνδύματος, οἵ τινα σπλάγχνα καὶ οὐκτιρμοί, 
2 ὁπληρώσατέ µου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν νε, ιε. 
ὃ ἀγάπην» ἔχοντε, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντεο, ὃ μηδὲ κατὰ 

ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξία», ἀλλὰ τῇ ταπειφοφροσύνῃ ἀλλη- 
ους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, Ἁ μῇ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι 10οΙο,14. 
σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. ὃ τοῦτο φρονείσθω ἐν 
ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Ἄρισιῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῆ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, Ἰ ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκέωσον 
μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων }ερόμενος καὶ Ἀο ϱ, 3. 
σχήματι εὐρεθεῖς ὥς ἄνθρωπος, ὃ ἐταπείωσεν ἑαυτὸν γδρόμονος 

9 ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὁ θεὸς 
αὐτὸν ὑπερύψωσεν παὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 

1010 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν }όνυ κάμψῃ ἐπονρανίων καὶ νο». 
14 ἐπιγείων καὶ καταχθονίω», 1 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται ποι, 1. 

ὅτι κύριος ]ησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 
12 Ὥστε, ἀγαπητοί µου, καθώς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν 

τῇ παρονσίᾳ µου µόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ ξρὶ ο, 5. 
µου, μετὰ φύβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθα 

19 19 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ὀνεργεῖν 
14 ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ δια- 
15 λογισμῶ», 15 ἵνα γέησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ 1ος, 9. 

ἁμώμητα µέσο» γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμµένης, ἐν οἷς φαίεσθα 
16 ὥς φωστῆρες ἐν κὀσµῳ, [λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα 

ἐμοὶ εἰ; ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ αρ κανὸν ἕδραμον : οὐδὲ εἰς 5η ι”ο. 
11 κενὺν ἐκοπίασα. 37 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θνσίᾳ καὶ 

λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν ' 
18 15 τὸ δ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 9, 1. 4 ἐ, 
19 Ἐλπζω δὲ ἐν πυρίφ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέµψαι υμῖ», 
20 να μαὼ εὐψυχῶ Υ»οὺς τὰ περὶ ὑμῶν». 30 οὐδένα γὰρ ἔχω 
2] ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν µεριμνήσει' 34 οἱ πάντες 
22 γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 2σὴν δὲ δοκι- 

μὴν αὐτοῦ γινώσκετα, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνο» σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν 
23 εὖ τὸ εὐαγγέλιο». 2 γοῦτον μὲν οὖν ἐλπιζω πέμψαι ὥς ἂν ἀφίδω ατίν,.. 
24 τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς' 34 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς | 

ταχέως ἐλεύσομαι. 
2ὔ «4ναγκαῖον δὲ ἠγησάμη», ᾿Επαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ 

συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην µου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λει- 
20 τουργὸ» τῆς χθείας µου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν 

ν πάντας ὑμᾶς καὶ ἀδημονῶ», διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν. 
2] αΤκαὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτφ’ ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέῃσεν 

-α ὢ σι αν 

οο 

Π. ὂ. μηδὲ κατά; ἤ ἆ. ἕκαστοι Ὀϊ8: ἕκαστος ... σκοπεῖτε ὅ. τοῦτο 
γάρ Ί. ἀλλὰ 11. ἐξομολογήσηται 19. ὁ θεός ... μέσον: ἐν μέσῳ 17. ἀλλ 
21. τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ 329. ἀφίδω: ἀπίδω 36. συστρατιώτην 27. ἀλλ 
ὁ θεὸς αὐτὸν ἠλέησεν . 
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ΡΗΙΙ,, 9, 98 --- ἃ. 18. , 841 

αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐμό, ὕα μὴ λύπην ἐπὶ 
λύπη» σχῶ, 3Β.σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες 28 
αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 389 προσδέχεσθε οὖν 29 
αὐτὸν ἐν κυρίφ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους 
ἔχετε, 0 ὅτι διὰ τὸ ἔργον µέχρι θανάτον ἤγγισεν παραβουλευσά- 90 
µενος τῇ ψνχῆ, ἵνα ἀναπληρώσιῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρὸς μὲ 
λειτουργίας. 

1Η. 

(οπίγα ο. Ραυ]ἱ αἀγοτβασῖοβ. ἈῬθγθσαπι Ῥαυἱ εὐαάίυπι βἴααθ 
8ϱ68 οοθἱθβῖῖβ, 

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί µου, χαίρετε ἐν κυρίφ. τὰ αὐτὰ γράφει» 
ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ὠἀσφαλέο. 3 βλέπετε τοὺς 
κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἑργάτας, βλέπετε τὴν κατατοµή». 
ὃ ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ᾗ περιτομή, οἱ πνεύματι 9εοῦ λατρεύοντες καὶ ἃ 
καυχώµενοι ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 
Αα γαΐίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος 4 
πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλο», ὅ περιτομµῇ ὀκταήμερος, ἐκ ὅ 
Ἰόνους Ἱσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραϊος ἐξ Ἑβραίω», κατὰ 
νόμο» “Φαρισαῖος, 6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ 
δικαιοσύνη» τὴν ἐν φόµμῳφ γενόμενος ἄμεμπτος. ᾖ ἀλλ ἄτινα ἦν 
μοι κόρδη, ταῦτα ἤγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. δἀάλλὰ μὲν ὃ 
οὖν καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζηµίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 
Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ κυρίου µου, δ ὃν τὰ πάντα ἑζημιώθη», 
καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν κερδήσω, Ὁ καὶ εὑρεθῶ 9 
ἔν αὐτῷ μῇ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνη» τὴν ἐκ »όµου ἀλλὰ την διὰ 
πίστεως Χριστοῦ, σὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνη» ἐπὶ τῇ πίστει, 190 τοῦ 10 
Ἰνῶναι, αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν 
κοινωνία» τῶν παθηµάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτφ 
αὐτοῦ, 14 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ ρεκρῶν. 14 

. Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ᾖᾗ ἤδη τοτελείοµαι, διώκω δὲ εἰ καὶ 12 
καταλάβω, ἐφ ᾧ καὶ κατολήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ. 19 ἀδελφοί, 18 
ν 5 9 ϱ , 8 , ν ον δν 
ἐγὼ ἑμαντὸν οὗ λογίζοµαι κατειληφέναι' 14 ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω 14 
ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτειρόμενος, κατὰ σκοπὸν 
διώκω εἰς τὸ βραβείο» τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. 15 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν' καὶ εἴ τι ἑτέρως }δ 
φρορεῖτα, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει "πλὴν οἱ ὃ 16 
ἐφθαάσαμε», τῷ αὐτῷ στοιχεῖρ. 

Συμμιμηταί µου γύεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτως 11 
πδριπατοῦντας καθὼς ὄχετε εὐπον ἡμᾶς. 18 πολλοὶ γὰρ περιπα” 18 

τὸ μὲ 

απο 

2]. λύπην ἐπὶ λύπη 90. ἕργον τοῦ ' Χριστοῦ 
ΠΠ. ὃ. θεοῦ; Θιῷ ὅ. περιτοµῇ: περιτομή 6. ζῆλον 8. μὲν οὔν: 

μενοῦνγε 10. συμμορφούμενος 11. τὴν ἐκι τῶν 12. τοῦ ὕ Χριστοῦ Ἰησοῦ 
14. εἷς: ἐπί 10. στοιχεῖν κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν 11. οὕτω 



Δ42 ο ΡΗΠ. 8, 19. --- ᾱ, 16. 
τοῦσιν ὁὺς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λόγω, τοὺς 

19 ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, 
ὧν ὁ θεὺς ἡ κοιλία καὶ ᾗ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτώ», οἱ τὰ 

20 ἐπίγεια φρονοῦντες. 30 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ὃν οὐρανοῖ ὑπάρ- 
ἆδι, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπέκδοχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 

21 34 ὃς μετασχηματίσει τὸ σώμα τῆς ταπειρώσεως ἡμῶν σύμμορφο» 
τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι 
αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα. 

1ΙΝ. 
Οοἱιοσίαίῖοπθε. ΡΗΠρροπείαπι τησπ]βοθπ[ῖα Ἱαπάκίαν, Τοῖς οἱ 

ΒΑΙΙΙΒΡΙΟΠΘΒ. 

| Ὥστα, ἀδελφοέ μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι Ἰαρὰ καὶ στέ- 
φαγός μον, οὕτως στήκετα ας κυρίφ, ἀγαπητοί. 

2 Εὐοδίων παρακαλώ καὶ Συντύχη» παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρο- 

3 φαῖν ὃν κυρίφ. ὃναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, }νήσιε σύνζνγε, συλλαμβά- 

νου αὐταῖς, αἴτινερ. ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν µοι μετὰ καὶ 
Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν µου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν 
βίβλῳ ζωῆς. 

ι ὔ -Ἀαίρετη ἓν κορίφ. πάντοτε’ πάλιν ἐρῶ, χαίροτε. ὅφὸ ὀπιδι- ὲ τε, 
ὁ κὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσι» ἀνθρώποιρ᾽ ὁ κύριος ἐγγύς. ϐ μηδὸν 

μεριμνᾶτε, ἀλλ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεῄσει μετὰ εὖχα- 
Ἰ ῥριστίας τὰ αἴήματα ὑμῶν γωριζέσθω πρὸς τὸν θδόν. Ἰ καὶ ἡ 

εἰθήνη τοῦ Θεοῦ ᾗ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρ- 
δίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήµατα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐσεῖν ἀληθῆ, ὅσα σεµνά, ὅσα δί- 
καια, ὅσα ἀγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ ει ἀρετὴ καὶ 

ϱ εἴ τι ἔπαινος, ταῦτα λογίεσθα' θά καὶ ἐμάθττο καὶ παρελά- 
βετα καὶ ἠκούσατε καὶ οἴδετο ἓν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε καὶ ὁ Ἆο 15.39. 
θεὺς τῇο εἰρήνης ἔσται μεθ) ὑμῶν». 

10 Ἐχάρη» δὲ ἐν πυρίφ µεγάλως ὅτι {δη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ 
41 ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ ᾧ καὶ ἐφρονεῖε, ἠκαιρεῖσθε δέ. 34 οὐχ 

ὅτι καθ ὑστέρησιω λέγω. ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἓν οἷς εἰμὶ αὐεάρκης 
19 εἶναι {2 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύδιν' ἐν παντὶ 

καὶ ἐν πᾶσιν µεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισ- 
13σεύε καὶ ὑστερεσθαι, 19 πάντα ἰσχύω ὃν τῷ ἐνδυναμοῦντί 
4{μο. 4 πλὴν καλῶς ὁποιήσατα συγκοινωνήσαντές µου τῇ θλέψοι. 
1ὔ 15 οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ εοῦ εὐαγ]ολίου, ετι1, 1 

ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδομία µοι ἐκκλησία ἔκοιν ὤρησεν ΜΙΝΙ 
16 εν λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι, 36 ὅτι καὶ ἐν 

Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰ, τὴν χρείαν µοι ἐπέμψατε. 

21. σύμμορφον; Ργ8θΠ. εἰς τὸ γενέσθαι αὐτό ... αὐτῷ: ἑαντῷ 
ΙΥ. 1. οὕτω 2. ς (ποῦ «θ) Εὐωδίαν ᾖὃδ. ναί; καὶ... σύζυγε 

γνήσιε 12. καὶ Ῥτῖτιυπα: δέ 19. ἵπ ἤποθ αάά Χριστῷ 3ὔ. λύψεως 



ΡΗΙΙ, ᾱ, 17. -- 601,10. «88 
17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὺ δόµα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὺν τὸν πλεο- 11 
φάζοντα εἰ λόγον ὑμῶν. 18 ἀπόχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω, 18 
πδπλήρωμαι δεξάµενος παρὰ Επαφροδίου τὰ παρ ὑμῶ», ὀσμὴν 
εὐωδίας, θνσίαν δεχτὴν εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 ὁ δὲ Θεό µον 19 Ὁ. 
πληρώσει πᾶσαν χρδίαν ὑμῶν κατὰ σὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξη ἐν 
Χριστῷ ᾿ησοῦ. 30 πῷ δὲ θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ᾗ δόξα εἰς τοὺς 20 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἁμήν. 

“4σπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χρισεῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται 2ἱ 
ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 32 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, 22 

11. μάλιστα δὲ οἱ ἐκ ες Καίσαρος οὗκίας. 
6ὲ 6, 19. Ἡ Χάρις τοῦ κυρίου ]ησοῦ Χριστοῦ μοτὰ τοῦ πνεύματος 23 

ὑμῶ». 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. 

1. 

1 αιάκὺ 0οἱ8θ8ΘηβΘΒ ουσ Εραρηγα 1ρβοσ"πη ἀοσίογθ, Ποτίβηβ υἱ Ῥτο- 
Ποϊδηυί. Ὀϊνίης Ομτὶρα τοάρπιίογίβ οπηπῖσπα ἀἰσηίίᾳης. Ῥαυ]αρβ Ι4ῦοτίνας 

βα1ς ΙβθίλΏθ. 

μὰν εᾶ 1 1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος Θεοῦ καὶ 
Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 3 τοῖς ἐν Κολασσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς 2 

ερ», ἀδελφοῖς ὃν Χρισιῷ. χάρις ὑμῖν καὶ δἱρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 

ἡμῶν. 
να. ΄ Εὐχαρισοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν» ᾿]ησοῦ Χρι- 
Ερδ!µ5., στοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόµενοι, 4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν 4 
Ὅμμιδ. ὑμῶν  Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὶν ἀγάπην ἦν ἔχετε εἰς πάντας 

τοὺς ἁγίους ὃ διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐ- ὅ 
5ε1.13. ρανοῖς, ᾗν προηκούσατε ὃν τῷ λόγφ τῆς ἀληθείας τοῦ εὔαγγο- 

Ὅ λίον 6 τοῦ παρόντος, εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμφ, 6 
καὶ ἔστιν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον κπαθὼς καὶ ἐν ὑμῦ, 
ἀφ' ἦς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴ» χᾶρυ τοῦ θεοῦ ἐν 

«1. ἀληθείᾳ ᾖἼ καθώς ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Επαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συν- Ἰ 
δούλου ἡμῶν, ὃς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 

Ερ,15.8 ὁ καὶ δγλώσας ἡμῖν τὴν ἡμῶν ἀγάπην ὃν πρεύµατι. 9 4ιὰ 8 9 
τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ ἦς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὗ πανόμοθα ὑπὲρ 
ὑμῶν προσευχόµενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγρω- 

Ερι 1,5. σ τοῦ θελήµατος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματική, 
αν, 10 περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀδίως τοῦ κυρίου ολ πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν 10 

παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντεο καὶ ἆ- αὐξανόμενοι εἰς τὴν 

ω 

17. ἀλλ Ἅᾖ19. τὸν πλοῦτον 329. κυρίου ἡμῶν ... τοῦ πνεύματος: πάν- 
των ... 844 ἵπ Πηπθ ἁμήν 

1. 4. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ λλ σὸ Κολοσσαῖς (Ίέθτα Κολοσσαεῖς ἵη ἵπ- 
βοπϊρίοπθ) .εο. πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ ὃ. καὶ πατρί 
4. ἦν ἔχετες τήν ϐ. Οἵη καὶ αὐξανόμενον Ἱ. καθὼς καί 



- 

θά | 60Η. 1, 11. --- 99, 

11 ὀπέγρωσιν τοῦ θεοῦ, 11 ἐν πάᾶσῃ δυνάµει δυναμούμενοι κατὰ τὸ 
κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰ; πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ µακροθυµέαν, 

1 μοτὰ χαρᾶς 12 εὐχαριστοῦντας τῷ παερὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς 
13 αὖς τὴν μερίδα τοῦ κλήρον τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 15 ὃς ἐῤῥύσατο 

ἡμᾶς ἐκ ες ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ µοτέστησον εἷς τὴν βασι- 
41 λείαν τοῦ υἱοῦ τῇς ἀγάπης αὐτοῦ, 14 ἐν. ᾧ ὄχομεν τὴν ἀπολύ- 555 |, 1. 
16 τρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶ», 15 ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ 1 00 ε, 4. 
16 τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐπτίσθη ερω ιο, 

τὰ πάντα τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ 
τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτθ κυριότητες αἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι. 

17 τὰ πάντα δὲ αὐτοῦ καὶ εἷς αὐτὸν ἔκτισται, 17 καὶ αὐτός ἐστι 
16 πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, 18 καὶ αὐτός 

ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας. ὅς. ἐστιν ἀρχή, τοις 
πρωτότοκος ἐκ τῶν »εκρῶ», ἵνα ᾖένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρω- 

19 σούω», 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι ,». 
20 20 καὶ δὲ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἷς αὐτόν, εἱρηνο- κατὰ 

ποιήσας διὰ τοῦ αἵματορ τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δὲ αὐτοῦ, οἴσθ τὰ 
91 ἀπὶ τῆς γῆς εἶτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖρ. 34 καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας 5ρὴ εν 18. 

ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς 5 Στ. 

22 πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν 32 ἓν τῷ σώματι τῇς σαρκὸς 
αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἁμώμους 

25 καὶ ἀνεγκλήτουρ κατενώπιο» αὐτοῦ, 28 ϱἳ 7ὲ ὀπιμένοτε τῇ πίστει 
τοθαμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπί- 
δος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσθι ξρ 3, Ἱ. 

τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν , οὗ ὀγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. 
ο. Νῦν χαίρω ὃν τοῖς παθήµασι ὑπὲρ ὑμῶν», καὶ ἀντανα- 

πληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν Θλέψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκέ 
2ὔ µου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστι ἡᾗ ἐκκλησία, 26 ᾗς ἐγενό- 

΄ 

πρι 5, ἃ- μη» ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκορομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεἴσάν ο 
20 μοι είς ὑμάρ πληρῶσαι τὸν λόγο» τοῦ δεοῦ, 20 τὸ μυστήριον τὸ 

ἀποπεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενθῶν, νυνὶ δὲ 
27 ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι 

τέ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτον ἐν τοῖς ἔθνασιν, Ερὰτ. 18. 
28 ὃς ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡᾗ ἐλπὶς τῆς δόξης, 38 ὃν ἡμεῖς κα- 

ταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα 
ὤνθρωπον ἐν πᾶσῃ σοφίᾳ, ἕνα παραστήσωµεν πάντα ἄνδρωπον 

29 τέλειον ἐν Χρισιῷ ' 9εί ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ιτῖς, 1ο. 
ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνερ]ουμένην ἓν ἐμοὶ ἐν δυνάµοι, 

12. απίθ εὐχαριστοῦντες ἱπίατρρ 14. ἀπολύτρωσιν δια τοῦ αἵματος αὖ- 
τοῦ 29. πάσῃ τῇ 34. παθήµασί µου 27. εέ τό; τὶς ὅ 38. Χριστῷ 
᾿]ησοῦ 



κκ . ιό 

ππ----------------ττι τι -- 

6ο. 2, 1. --- 19. »4ὅ 

Π. 

Οοπίσα {λ]εο ἀοοίοσθβ. Όαπι ΟἨσῖδίο βθρα] Πάθπι τουἰχίπααβ. ὅδπα 
4 Ρ]8οἵ{ς λυπηθηίς τουρἀθπάιπι. 

«1, Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν καὶ { 
τῶν ἐν «4αοδικειᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑώρακαν τὸ πρὀσωπόν µου ἐν 
σαρκί, 3 να παρακληθώσι» αἱ καρδίαι αὐτῶν», συμβιβασθέντες 2 
ἐν ἀγάπιῃ καὶ εἰς πᾶν τὸ πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, 

.,ατ. αἷς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, ὃ ἐν ᾧ εἰσὶν πάντες οἱ 8 
θησαυροί τῆς σοφίας καὶ ες γνώσεως ἀπόκρυφοι. Α τοῦτο δὲ 4 

ᾱ. λέγω ἕνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζήται ἐν πιθανολογίᾳ. δεί γὰρ ὅ 
.1 095,4. καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύµατι σὺν ὑμῖν αἰμί, χαίρων 

καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάᾶξιν καὶ τὸ στερέωµα τῆς εἷς Χριστὸν 
πίστεως ὑμῶν. Ὁ Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν ᾿]ησοῦν τὸν ὁ 
κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ᾖἸ ἐθῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομού- Ἱ 

9 9 “ ο. , ” , 4 3 , 

µένοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούµενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, 
ε. περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ. ὃ βλέπετε µή τις ἔσται ὑμᾶς ὁ συλα- 8 

γωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῇς ἁπάτης πατὰ τὴν παρά- 
δοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὗ κατὰ 

1,1. Χριστόν, Ὁ ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῇς θεότητος 9 
σωματικῶς Ἰθχαί ἐστε ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὃς ἐστιν ᾗ κεφαλή 10 

ΕρΝ1,31. πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, . 14 ἐν ᾧ καὶ περιετµήθητε περιτομῇ 14 
| ἀχειροποήσῳ, ἐν τῇ ἐπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ 

Άο 6,4. περιτομή, τοῦ Χριστοῦ, 13 συνταφόντες αὐτῷ ἐν τῷ. βαπτίσµατι, 12 
ρα αν ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ὀνεργείας τοῦ θεοῦ 

κρο, τοῦ ἐγδίραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρών. 15 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας 19 
ἂν τοῖρ παραπτώµασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίῳ τῆῇο σαρκὸς ὑμῶ», 
συνεζωοποίησε» ὑμᾶς σὺν αὐτῷ, χαρισάµενος ἡμῖν πάντα τὰ 

κρ;2,1δ. παραπτώματα, 14 ἐξαλείψας τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς 14 
,δόγµασιν ὃ ᾖν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσον, 
προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς 15 
καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν» ἐν παῤῥησία, θριαμβεύσας αὐτοὺς 
ἐν αὐτῷ. 

Μὴ οὖν τις ἡμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει καὶ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει 16 
πο αφ, ἑορτῆς ῇ Φουμηνίας ᾖ σαββάτω», 37 ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν µελλόν- 11 

των, τὸ δὲ σώμα Χριστοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευότω θέλω» 18 
ὃν ταπεινοφροσύνῃ καὶ Θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἅ μὴ ἑώρακο» 
ἐμβατεύω», εἰκῆ φυσιούµενος ὑπὸ τοῦ νοὺς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

ον, {καὶ οὗ κρατῶν τὴν κεφαλή», ἓξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν 19 

Π. 1. ἑωράκασι 2. συμβιβασθέντων ,.. εἰς πάντα πλοῦτον ... τοῦ 
Θεοῦ καὲ ποτρὸς καὲ τοῦ Χριστοῦ 4. μηδείς: μη τις 7. ἐν τῇ πἰστεο... 

ἐν αὐτῇ ἐν ̓ εὐχαριστίᾳ 1. σώματος τῶν ἁμαθτιῶν 19. ΟΠ ὑμᾶς 5οόυπη- 
ἀππι... ἡμῖν: ς9 (πο ϱ) ὑμῖν 15. ἐν αὐτῷ: ἐν αὑτῷ 16. καὶ: ἤ 11. 
τοῦ Χριστοῦ 



846 ο οοῖς ο, 90. ---ᾱ- 17. 

ἀφῶν καὶ συνδέσμων ἀπιχορη]ούμενον καὶ συμβιβαξόμενον αὖξει 
20 τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 30 Εἱ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν 
21 στοιχείων τοῦ κόσμον, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμφ δογµατίζεσθε 11 Μὴ 
οἱ ἄψι μηδὲ γεύση μηδὲ δήης, 22 ὅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ εἰν 8, 1. 

ἀποχρήσαι, κατὰ τὰ ἐνεάλματα καὶ διδασκαλίας τών ἀρθρώπων] Νε 15, 9 
23 19 ἄτινά ἐστι λόγον μὲν ὄχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ 

ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφοαιδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τιὶ πρὸς 
πλησμονὴ» τῆς σαρκός. 

11. 
Ε]θοῦῖς οἱ οοθ]θείῖ βθοίηπάλ πΟοΥαΒβᾳπθ ποτᾶ σἰ(Α Ἡοπαο Ἱπάαθηάσβ, 

Οοῖς οοπ]υρα, θθχοσαπα, Ραΐσιπι, 86γνοσΏπ, ἀοπαίποσαπη. 

| Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστφ, τὰ ἄνω ζητεῖε, οὗ ὁ 
2 Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήµενος ' τὰ ἄνω φρονεῖεα, 
3 μὴ τὰ ἐπὶ ες γῆς. 5 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται 
4 σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ θεῷ 4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωῇ 

ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖρ σὺν αὐτῷ φανερωθήσοσθε ἐν δόξι. 
ὄ Νεκρώσατε οὖν τὰ µέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαθ- ερι 5, 3. 

σίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥσι ὁστὶν 
6 Ἰ εἰδωλολατρεία, 6δ ἆ έρχεται ᾗ ὀργὴ τοῦ Φεοῦ. Τ ἐν οἷς καὶ Ερ 5, ο. 

6 ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτᾶ ὅτα ἐζῆτε ἐν τούτοις Ὀφυνὶ δὲ ἀπό- δὲ ὃν 1. 
θεσθε καὶ ὑμεῖρ τὰ πάντα, ὀρ)ὴ» θυμὸν κακίαν βλασφημία»; ο. 3 

9 αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν», ὃμὴ ψούδεσθε εἰς ἀλλήλους, μ 
ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρώπον σὺν ταῖς πράξεσι αὐτοῦ 

10 10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν φέον τὸν ἀνακαινούμονο» δὲ ὀπίγνωσιν 
14 καί εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 14 ὅπου οὖν ὄνι Ἕλλην καὶ δν 5, 1» 

ουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, 
ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἓν πᾶσιν Χριστός. 

40 Ἐνδύσασθε οὖν ὡς ἐχλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι 
σπλάγχγνα οἰκτιρμοῦ, χρησεότητα, σαπεινοφροσύνη», πραὔτητα, 

1/9 µακροθυµία», 19 ἆ ἀνοχόμονοι ἀλλήλων καὶ χαριζύμενοι ἑαντοῖρ έαν ἕ 
τι; πρὀς τινα ἔχῃ µομφή», καθὼς καὶ ὁ Ἀριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῶν 

14 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπη», ὅ ἐστιν 

η 4, 

15 σύνδεσμος τῆς ταλειότητορ. {καὶ ᾗ οἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βρα- Ενα 4, 9. 
βενέτω ἐν ταῖς παρδίαις ὑμῶν», ες ἦν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι 5Η! 4, Τ. 

8 .» ῤ 46 ε , - . 3 ῤ 2 16και εὐχάριστοι γύεσθε. Ὁ λόγος τοῦ Ἄριστοῦ ἐνοικείτω ἐν 
ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάση σοφίᾳ διδάσκοντερ καὶ νουθετοῦντες 
ἑαυτούς, ψαλμοῖς ὄμνοιςρ ᾠφδαῖς πνδυματικαῖς ἐν τῇ χάριτι ἆδοντερ Ερὰ»,ιος. 

17 ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ θεῷ, {7 καὶ πᾶν ὅ αι ἐὰν ποιζτο ἐν λόγφ ... 

20. Εἰ οὔν ... τῷ Χρισεῷ 
ΠΠ. δ. μέλη ὑμῶν . Θεοῦ: θἀᾶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθεἷαις 

Ἰ. τούτοις: αὐτοῖς 12. οἰκτιρμῶν ... » πραότητα 10. οὕτω 14. ὅ: ἕᾗ ὅτις 
16. Χριστοῦ: θεοῦ 16. ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις κα ... εῇ χάριτιὲ ΟΠ1 τῇ «ο 
Θεῤε κυρἰῳ ΙΤ. ἑάνι ἂν 

΄ 

| 



6001. 8, 18. ---ᾱ, 18. 34Ί 

ᾗ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ᾿Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ 
θεῷ πατρὶ δί αὐτοῦ. 

Ὃν ο οτ ἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν 18 
νὰ κυρίφ. 19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτο τὰς γυραῖκας καὶ μὴ πιχραίνεσθο 19 
-- ο πρὸς αὐτάς. 20 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῦ Τονεῦσιν κατὰ πάντα" 20 

6”. τοῦτο Ἱάρ έστιν εὐάρεστον ἐν κυρίφ. 324 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίρετε 24 
δια ο τὰ τέκνα ὑμῶν, να μὴ ἀθυμῶσῳ. 22 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ 23 
11315. πάντα τοῖρ κατὰ σάρκα κυρίοις, µῆ ὃν ὀφθαλμοδουλείαις ὥς 

ἀνθρωπάροσκοι, ἀλλ ἐν ἁπλότητι καρδίαρ φοβούμενοι τὸν κύριο». 
Εριεῖ.. 23 ἐὰν ποιῇτα, ἐκ ψυχῆς ἐργάξεσθα ὤρ τῷ κυρίφ καὶ οὐκ ὧν. 33 

θρώποις, 34 εἰδότες ὅτι ἀπὸ πυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπό- 34 
Ερὴ 6, 9, ὅρσιν τῆς κληρονοµίας. τῷ κυρίφ Χριστῷ δουλεύετε. 35 ὁ γὰρ 25 

ἀδικῶν κομίσοται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία. 
(1Υ.) 1 οἱ κύριοι, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἱσότητα τοῖς δούλοις παρέ- 1 
χεσθε, εἰδότερ ὅτι καὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριο» ἐν οὐρανῷ. 

ΙΥ. 
Βιθοαπάυπι. Βταάθηί6γ νοταβηᾶσπ. Ἰγολμίοας οὗ Οπθεῖπιαθ. ῥΦα]1- 

ἰαβοηθθ. Ερίείο]ϐ οκ 1,8οάἵοῬα. 

ον Τῆ προσευχή προσκαρτερεῖτε Ἰρη]οροῦντες ἓν αὐτῇ ἐν εὖχα- 3 
θιστίᾳ, ὃ προσευχόµενοι ἅμα καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ 8 
ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριο» τοῦ Χριστοῦ, δί ὃ 

Εν ὃ καὶ δέδεµαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὧς δεῖ με λαλῆσαι. ὃ Ἐνι ὅ 
σοφία περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸρ καιρὸν ἐξαγοθαζόμενοι, 

κννε,. 6 ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἓν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς ϐ 
δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρήεσθαι, 

λλο Τὰ κατ ἐμὲ πάντα γνωρίει ὑμῖν Τύχικο ὁ ἀγαπητὸς Ἰ 
ἀδελφὸς καὶ πισεὸς διάκονο καὶ σύνδονλος ἐν κυρίῳ, 9ὸν 8 
ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἶ αὐτὸ τοῦτο ὕα }γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ 
παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν, 9 σὺν Ὀνησίμφ τῷ πισιῷ καὶ 9 

ΡΜ 1ο. ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὃς ἐστι ἐξ ὑμῶν πάντα ὑμῖν γνωριοῦσιν 
τὰ ὧδε. 

αι. “Ασπάξοται ὑμᾶς Αρίσταρχος ὁ :συναιχμάλωτός μον, καὶ 18 
Μάρκος ὁ ἀνοψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ  ἐλάβετο ἐντολάς, ἐὰν 
ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, 3 καὶ ]ησοῦς ὁ λεγόμενος 14 
οῦστος, οἱ ὄντερ ἐκ περιτομῆς' οὗτοι µόνοι συνεργοὶ εν τὴν 

ρι3΄ βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγερήθησά» µοι παρηγορία. [2άσπά- 10 
ζεται ὑμᾶς ᾿Επαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν», δοδλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, πάντοτε 
ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖρ προσενχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι 
καὶ πεπληροφορηµένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. 8 μαρτυρῶ 13 

11. καὶ πατρί 18. ἐδίοις ἀνδράσιν 20. ἐν κυρέφ: τῷ κυρίῳ 322. κύριον: 
θεόν 329. ὃ ἐἑάν:; καὶ πᾶν ὃ, τι ἑάν 24. ἀπολήψεσθε ... τῷ γάρ 326. 
γαρ: δὲ... κομιεῖται ... προσωποληψία 

ΙΥ. 1. ἐν οὐρανοῖς 19. Πίο δοῦλος ποπ ἱπίθιραηρίῦ .. . οπι Ιησοῦ 
. πεπληρωμένοι 



948δ 6ο].. 4, 14. -- 1 τΠβςς. 1, 10. 

γὰρ αὐτῷ ὅτι ὄχει πολὺν πὀνον ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν 4αοδικείᾳ αι. 
44 καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει 4 ἀσπάξεται ὑμᾶς «4ουκᾶς ὁ ἑωτρὸρ ὁ ρω αι. 
1ὔ ἀγαπητὸςρ καὶ 4ημᾶς. 15 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν «{αοδικείᾳ ἀδελφοὺς πο κε, 5. 
10 καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν καὶ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν. 16 καὶ ὅταν 

ἀναγνωσθῇ παρ ὑμῖν ᾗ ἐπιστολή, ποιήσατε ἕνα καὶ ἐν τῇ “άαο- 
δικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ .4αοδικείας ἕνα καὶ ὑμεῖς 

17 ἀναγνῶτε. {7 καὶ εἴπατε “4ρχίππῳ Βλέπε τὴν διακονίαν ἦν παρέ- 513. 
λαβες ἐν χυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. | 

19 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἁμῇ χειρὶ Παύλον. μγημονεύετέ µου τῶν ατη κ1τ. 
δεσμών. ἡ χάρις μεθ ὑμῶ». 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΕΙΣ 

1. 
Τ1θβββ]οπίοθηΒθθ θᾳτθρίαπι Πάθϊ θχεπιρίας {ποῖί. 

] Παῦλος καὶ Σιλονανὸς καὶ Τιμόθεος τεῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- Ἁτμν 

λορικέων ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ ]ησοῦ Χριστφ. Χάρις ὑμῖν 1141. 
καὶ αἰρήνη. 

2 Εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, µφνείαν οτι 1ο 
3 ἡμῶν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶ», 38 ἀδιαλείπτως µνηµο- 

νεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ κόπου τῇς ἀγάπης 
καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 

4 ὄμπροσθεν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,  εἰδότερ, ἀδελφοι ἠγα- 193.19. 
δ πημένοι ὑπὸ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν ὑμῶν , ὃ ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν 

οὐκ ἐγενήθη δἷς ὑμᾶρ ἐν λόγφ µόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν ι0ος,20. 
αούµατι ἁγφ καὶ ἓν πληροφορία. πολλῆ, καθὼς οἴδατε οἷοι 

ὁ ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖῦ δὲ ὑμᾶς. ὃ καὶ ὑμεῖς µιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε τος, 
καὶ τοῦ κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς 

Τ πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς τύπο» πᾷᾶσι» τοῖς πιστεύου- 
8 σι ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Αχαϊα. 8 ἀφ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται 

ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονία καὶ «χαῖα, ἆλλ 
ἐν παντὶ τόπφ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλνθο», ὥστοα 

ϱ μὴ χρείαν έχει ἡμᾶς λαλεῖν τι Ὁ αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλ» 
λουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑκάς, καὶ πῶς ὀποστρέψατε 
πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶώντι καὶ ἆλῆ- λε». 

10θινῷ, 10 καὶ ἀναμένιν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τών οὐρανώῶν, ὃν 
ἤγειρεν ἐν τῶν νεκρῶ», ᾿]ησοῦ» τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀργῆς 

τῆς ἐρχομένης. 

19. πολὺν πόνον: ζῆλυν πολύν 18. αάά 1 ἵπ Ώπθ ἁμήν | 
1. 1. αἀάά ἵωη 4ηπθ ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 

Ἰ. τύπους ... ΟΠ ἐν βθουπάαπι 6. ἀλλ ἐν: ἀλλὰ καὶ ἐν... ἡμᾶς ἴχευν 
9. ἔσχομεν: ἔχομεν 10. ος τῶν βθουπάστα 



ο---- 

κα 1. 

ι ΤΗΕΣΣ. 2, 1. --- 17. 949 

Π. 

Ῥίποθγα οἱ Ιἱροσα]ϊς Ῥαυ]ὶ ΙπβαΠο. ΕΙάθ οοπβίαηίθθ ἱπνίφ Ρορι- 
Ἰαχ]ραθ. Ὑιεοπάϊ ἀθρίάθεῖαπι. 

Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδολφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς 
ὑμάρ ὅτι οὐ κενὴ 1έγονεν, 3 ἀλλὰ προπαθόντες καὶ φβρισθέόντες 
καθώς οἴδατα ἐν Φιλίπποις, ἐπαῤῥησιασάμεθα ἐν τῷ θιῴ ἡμῶν 
λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιο» τοῦ θεοῦ ἐν πολλφ ἀγῶνι, δή ὃ 
γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὔτε 
ἐν δόλφ, 4 ἀλλὰ καθὼς δεδοκιµάσµεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευ- 4 

ὃσδ- 

ϐε 1,19. θῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν, οὐχ ὧς ἀνθρώποις ἀρέσκο»- 

ΡΗ 1, 8. 
Φο 6, 41. 

44. 

ΣΤ1ο 8, 8. 

0οἱ 1, 10. 
Ερι 6, 1. 

1, 3, 

τε ἀλλὰ Θεῷ τῷ δοκιµάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. ὃ οὔτε γάρ ὅ 
ποτε ἐν λὀγφ κολακείας ἐγενήθημε», καθὼς οἴδαταεα, οὔτε ἐν 
προφάσει πλεονεξίας, θεὺς μάρτυς, δοῦτε ζητοῦντες ἐξ ἀνθρώπων ϐ 
δόξα», οὔτε ἀφ ὑμῶν οὔτε ἀπ ἄλλων, δυνάμµενοι ἓν βάρει εἶναι 
ὧς «Χριστοῦ ἀπόστολοι' 7 ἀλλ ἐγενήθημεν ἤπιοι ἐν µέσφ ὑμῶν, Ἱ 
ὧς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα, 8 οὕτως ὁμειρόμενοι ὃ 
ὑμῶν εὐδοκούμε» μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
θεοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ἑαυτών ψνυχάς, διόει ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητο. 
9 μνημονεύδτα γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ᾿ 9 
νυκτὸς καὶ ἡμέραρ ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν 
ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. 190 ὑμεῖς μάρτυρες 10 
καὶ ὁ Θεός, ὧρ ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἁμέμπτως ὑμῖν τοῖς 
πιστεύουσιν ἐγενήθημε», 33 καθάπερ οἴδατε ὥς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν 11 
ὡς πατήρ τέκνα ἑαυτοῦ παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθού- 
µενοι {2 καὶ μαρτυρόµενοι είρ τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ 12 
τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς ιν λ τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν κἀὶ δόξα». 

Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, 13 
ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ 
λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ 
ἐνδργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσι». 4 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενή- 146 
θητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιών τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 
ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετα καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων 

” 4 4 » 4 ε 4 ”. 5 , ” ω. 4 

συμφυλετῶ», καθὼςρ καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων 15 τῶν καὶ τὸν 15 
κύριον ἀποκτειφάντων ᾿]ησοῦν καὶ τοὺς προφήτας, καὶ ἡμᾶς 
ἐκδιωξάντων καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις 
ἑναντίω», 16 πωλνόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσυ λαλῆσαι ἵνα σωθώσι», 16 
δἷς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ 

' ἐπ αὐτοὺς ᾗ ὀργὴ εἰἶρ τέλος. 
Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί ἀπορφαρισθέντες ἀφ ὑμῶν πρὸς καιρὸν 17 

Π. 2. ἀλλὰ καὶ 4. οὕτω ... τῷ θεῷ ᾖΤ. ἑάνι ἄν 6. όμειρομενου: 
ἑμεερόμενοι 8. ἐγενήθητε: Υεγένησθε 09. 2υκτὸς γαρ 13. µαρτυρού- 
μένοι... περιπατῆσαι 19. οπι Καΐ 14. τὰ αὐτά: ταῦὐτά 15, τ. ἰδίους 
προφήτας ... ἡμᾶς: ς (ποη ς9) ὑμᾶς 

--.... 



900 1 ΤΠΕΦ6. ο, 18. --ᾱ, 18. 

ὥρας προσώπφ οὗ καρδία, περισσοτέρων ἐσπονδάσαμον τὸ πρόσα- 
18 πον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 18 διὸ ἠθελήσαμον ἐλθεῖν 

πρὸς ὑμάς, ἐγὼ μὲν Παῦλος κἀὶ ἅπαξ καὶ δίς, παῖ ἐνέκοψεν 
19 ἡμᾶς ὁ σατανᾶς. Ί9τίς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἤ χαρὰ ᾗ στέφανος 

κανχήσεως ἤ οὐχὶ καὶ ὑμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ 5 8, 1. 
2 ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσία; 30 ὑμεῖ; γάρ ἐἔστε ᾗ δόξα ἡμῶν καὶ δΙ5 

ἡ χαρά. 
ΙΠ. 

Ἱεοροάϊίπο αἳ Ιπονγο Ῥασ]τα Πέεταπι καλες Τμποί]θιπα, δεθίυς 
πιπί]α1θ. Ὑούστης 

μὸν 4ιὸ µηκέτι στέγοντεςρ εὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ὃν «4θή- λειττρια, 
9 ναι μόνοι, 3 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον, τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ Άσε, αι. 

συνἐργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι 
8 ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν ὃ τὸ µηδένα 

σαύεσθαι ἐν ταῖς θλίψοσιν ταύταια. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι ο 
4 τοῦτο πείμεθα 4 καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγοµεν 

ὑμῖν ὅτι μάλλομεν θλάβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἴδατε. 
ὅ ὅ διὰ τοῦτο κἀγὼ µηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ γνῶναι τὴν πίστιν 
ὑμῶν, µή πως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ πειράζων καὶ εἰ κενὸν γένηται 
6 ὁ κόπος ἡμῶν. 4ρτι δὲ ἑλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ λειιδαι. 

ὑμῶν καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, 
καὶ ὅτι ἔχετε µνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς 

Ί ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, ᾖ διὰ τοῦτο παρεκλήθηµε», ἀἆδελ- 
φοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ τῆς 

6 ὑμῶν πίστεως, ὃ ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκήτε ἐν κυρίφ. 
ϱ Ότύα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα τῷ θΘεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ 

ὑμῶν ἐπὶ πᾶσῃ τῇ χαρᾷ ᾗ Χαΐροµε» δὲ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ 
10 ἡμῶν, 19 νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόµενοι εἰς τὸ 

ἐδεῖν ὑμῶν» τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς 
πίστεως ὑμῶ»; 

14 “4ὐτὸς δὲ ὁ Φεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἸΠῃ- 
12 σοῦς κατευθύναι τὴν ὁδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς' 12 ὑμᾶς δὲ ὁ κύριος 

πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἶς ἀλλήλους καὶ εἰς πάν- 
13τας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰ ὑμᾶς, 19 εἰς τὸ σεηρᾷαι ὑμῶν τὰς 

παρδίας ἀμέμπτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἄμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ παερὸς 
ἡμῶν ἐν τῇ παρονσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ πάντων τῶν 
ἁγίῶ» .αὐτοῦ. 

40. Τησοῦ Χριστοῦ 
1Π. 2. καὶ συνεργὸν τοῦ Θεοῦ καὶ διάκονον τοῦ Θεοῦ καὲ συνεργὸν 

ἡμῶν κ... παρακαλέσαι ὑμᾶς ... ὑπέρ: περὶ ὃ. τό: τῷ Ἱ. δλέψεν καὶ 
ἄνάγχη 11. ᾿]ησοῦς «Χριστός υτι Ιησοῦ «Χριστοῦ 

μπον, 
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| ΤΗΕΣΣΡ. 4, 1. --- ὅ, 1. 961 

ΙΥ. 

Ἱπ οββθαίο οἱ οατῖἰθίθ ρθγρεπάωπη. 9 πιοσίαϊφ 8ο τθάἶέα ΟΕσὶρΗ, 

“οιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν 4 
κυρίφ ᾿Ιησοῦ, καθὼς παρθελάβετε παρ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 
περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. 3οἴδατε 3 - 
γὰρ τίαςρ παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ᾿Σησοῦ. 

κ. ὃ τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν», ἀπέχεσθαι 
ὑμάε ἀπὸ τῆς πορνείας, 3 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦορ 
κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ, ὃ μὴ ἐν πώθει ἐπιθυμίας κα- 

ΕρΙ3,13 θάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεόν, Ὁτὸ μὴ ὑπερβαί- 
φειν καὶ πλεονακτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι 
ἔκδικος κύριο περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαµεν ὑμῶ 
καὶ διεμαρτυράµεθα. ἸἼοὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἆκα- Ἱ 

με 19,16. θαρσίᾳ ἀλλὰ ἐν ἁγιασμῷφ. δτοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄρθρωπον ὃ 
ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον 
εἰς ὑμᾶς. 

"ο Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ὄχετε Ἰράφειν ὑμῖν. 9 
τοσ'ας. αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖρ θεοδίδακτοί ἐἔστα εἶ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους᾽ 

10 καὶ γὰρ ποιεῖτα αὐτὸ εἴ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὃλῃ 10 
τῇ Μακεδονία. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν 

ανα. μᾶλλον 1ἱ καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἠσυχάδειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ 14 
0οἱ 4, δ. ἐργάξεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαµεν, 12 να 19 

περιπατῆτα εὐσχημόνως πρὺς τοὺς ἔξω καὶ μη δονὸς χρεία» ἔπητε. 
Οὐ θέλοµεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖ, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιµωμέ- 13 

Σρι ταν, ὕα μὴ λυπῇσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μῆ ἔχοντες ἐλπίδα. 
μάς κ 14 εἰ 1ὰρ πιστεύοµεν ὅτι ᾿]ησοῦς ἀπόθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ 14 

ὁ θεὸς τοὺς κοιµηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτφ. 15 τοῦτο 15 
10 γαρ ὑμῖν λόγοµεν ἓν λόγφ πυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζώντες οἱ περι- 

λειπόμενοι εἰς τὴ» παρουσίαν τοῦ κυρίου οὗ μῆ φθάσωµεν τοὺς 
κοιµηθέντας, 19 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριο» ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ 1ὁ 
ἀρχαγγέλον καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ οὐρανοῦ, καὶ 
οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτο», 1 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ 17 
ζῶντες οἱ περιλειπόµενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέ- 
λαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα' καὶ οὕτως πάντοτε σὺν 
κυρίφ ἀσόμεθα. 19 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἓν τοῖς λόγοις 18 
τούτοις. 

ὥὣὧ σι ὸ ο 

. 

Γἱ68 ϱαΡῖίο γοπίπτα; Ἠϊπο νὶραπάσπι θ8ί. Ῥταθβίάθς οο]επάί. Αἆ- 
ΠιΟΠΙ(10Ώ68 γατίαθ. Τοία. 

μιας αὖ. Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶ», ἀἆδελφοι, οὗ χρείαν 1 
αρφοδιο , 

ΙΥ. 1. Τὸ λοιπόν ϐ. ὁ κύριος Ἱ. ἀλξ 8. εἰς ἡμᾶς 11. τ. ἰδίαις 
χερσὶν ὑμ. 19. Φάλω. .«. κἐκθεμημένων 14. οὕτω 17. οὕτω 
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2 ὄχετε ὑμῖν γράφεσθαι Λλαὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα 
3 κυρίου ὧς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὃ ὅταν λέγωσυ Εξ 

ϱήρη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος 
{ ὥσπερ ᾗ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4 Ὑμεῖς 

δέ, ἀδελφοί, οὖκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης 
ὅ καταλάβῃ  ὃ πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοί φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας ᾿ Ερι 5, ο. 
6 οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. 6ᾶρα οὖν μὴ καθεύδωµεν ὡς 
Ί καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. οἱ γὰρ καθεύ- 

δορτες νυκτὸς καθεύδουσι», καὶ οἱ µεθυσκόμενοι φυκτὸς µεθύον- 
6 σ΄ δή ἡμεῖρ δὲ ἡμέραρ ὄντες νήφωμεο», ἐνδυσάμενοι θώρακα αριο, ια 
9 πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας, 9 ὅτι 

οὓκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἶς ὀργὴ» ἀλλὰ εἰς περιπούησιν σωτηρίας 
10 διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ :Ἀριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ΧΌοῦ, 1. 

ἡμῶν ἵνα αἶτα γρη}οράμεν εἴτε καθεύδωµεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσω- 
{1 μεν. 14 διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ὅνα, 

καθὼς καὶ ποιεῖτα. 
14 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοι, εἰδέναι τοὺς κοπιώντας νι τρ. 

ὑμῶ καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίφ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 
193 19 καὶ ἠγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον κε», 59 
44 αὐτῶν, εἰωηνεύετα ἐν ἑαντοῖς. {4 παρακαλοῦμε» δὲ ὑμᾶς, ἆδελ- 

φοί, »ουθετεῖτε τοὺς ἀτάκεους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, 
15 ἀνεέχεσθα τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτο πρὸς πάντας. 19 ὁρᾶτε ὃν 

µή τις κακὺν ἀντὶ κακοῦ τυὶ ἀποδφ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸρ 
16 διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ αἱ; πάντας. 16 πώντοτε χαίρετε, νωε,ε, 
1 18 17 ἀδιαλεύπττως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε' τοῦτο 
19 γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὺ πνεῦμα μὴ ε.. 

20 21 σβέννντα, 39 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. 3 πάντα δοκιµάζοτε, 
22 τὸ καλὸν κατέχετε 32 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. Β5 139. 
29 35 4ὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήρης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ 

ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ᾗ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως 
ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «εηρηθεί. 

24 34 πιστὸς ὁ καλών ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. ἀτ 5. 
26 20 δελφοί, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν. 35 ἀσπάσασθε τοὺς Ἀοις, τό, 
2 ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίφ. 21 ἐνορκζω ὑμᾶς τὺν κύ- 

ριον, ἀναγρωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴ» πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 

28 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μεθ ὑμῶ». υ. 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β. 

1. 
]ααάαί βάθπι Τ]ιθβεδ]οπ]οθηθίαπα. ὮΕΙ08 πΙΘΓΟΘΗ πιβηθὲ, Ιπιρίοβ ΡΟΘΗΏΔ. 

4 Παῦλος καὶ «Σιλουανὸς καὶ Ίιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσα- ΜΑ )1. 

Ύ. 2. ἡ ἡμέρα ὃδ. ὅταν γάρ δ. οπι γάρ 9. ἀλλ 19. ύπερεκπε- 
ρισσοῦ 2]. ὀρκίζω ... π. τ. ἁγίοις ἀδελφοῖς 28. θὰά ἵη Ώπθ ἁμήν 
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λονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶρ καὶ πυρίφ ᾿]ησοῦ Χριστῷ. 3 χάρις 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ δεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

πα Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοῦ 
καθῶς ἅξιόν έστω, ὅτι ὑπερανξάνει ἡ ᾗ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζοι 
ᾗ ἀγάπη ὄνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν δὲ ἀλλήλους, 3 ὥστε ἡμᾶς 
αὐτοὺρ ἐν ὑμῦ ἐγκανχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ 

τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν 
καὶ ταῖς θλέψεσιν αἷς ἀνέχεσθε, ὃ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως 
τοῦ θεοῦ,. ες τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶρ τῆς βασιλείας τοῦ Φεοῦ, 
ὑπὲρ ᾗς καὶ πάσχετε, ϐ εἴπερ δύιαιον παρὰ θΘεῷ ἀνταποδοῦναι 
τοῖς θλέῥουσι» ὑμᾶς θλῖψιν Ἰ καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ὤνεσιν 

"Ἐν, 1. μεθ) ἡμώ» ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ] οὐρανοῦ μεύ 

κουτ, 90. ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ 8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόρτος ἐκδέκησιν 
τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελφ. τοῦ 
κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ, Ὁ οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον 
ἀπὺ προσώπον τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ «ῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, 
10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆ- 10 
ναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριο» ἡμῶν 
ἐφ ὑμάς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείῃ. 11 Εἰς ὃ καὶ προσευχόµεθα πάν» 14 
τοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσθωρ ὁ θεὺθ ἡμῶν καὶ 
πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνηο καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνᾶ- 
μοι, 12 ὅπως ἐνδοξασθῆ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ἰησοῦ ὃν 12 
ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ κυ- 
ρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

Π. 

Οκὶεί αἀγεπίαπι ρχαθοθἆθε Αποζομισιας,. Ῥθγθεγοταπάυπι Ῥοπ8 βά9. 

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρονσίας τοῦ κυ- 
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ) αὐτόν, 

α Ἐν 5, 19, 3 εἰς τὸ μῆ ταχέως σαλευθῆναι ὁ ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὺς μηδὲ θροεῖσθαι, 
µήτε διὰ πνεύματος µήτε διὰ λόγου µήτα δὲ ἐπιστολῆς ὧς δὲ 

ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου. ὃ µή τις ὑμᾶς ἑξα- 
Ερὶ 6, 6. πατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπο», ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ᾗ ἀποστασία πρῶ- 

τον καὶ ἀποκαλὺφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίαρ, ὁ υἱὸς τῆς 

«Ρε 11, ἀπωλείας, 3 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λ2γό- 
µενον θεὸν ἤ σέβασμα » ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν »αῦν τοῦ θεοῦ καθί- 

ας μια. σαν ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός. ὃ Οὐ μνημονεύθτᾶ ὅτι 
ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 6χαὶ »ῦν τὸ κατέχο» οἵ- 
δατα, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαντοῦ καιρφ. τὸ 

γὰρ μυστήριο» ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι 

«πε11,4. ἕως ἐκ µέσου γένηται' ὃ καὶ τότε ἀποκαλυφθήσοαται ὁ ἄνομος, 

. 3. πατρὸς ἡμῶν . καυχᾶσθαι 8. Ἰησοῦ Χριστοῦ 10. τοῖς 

πιστεύουσιν 12. Ἰησοῦ Χριστοῦ 
Π. 2. μηδέ: μήτε... τοῦ κυρίου; τοῦ Χριστοῦ 4. ὡς θεὸν καθίσαν 
Νογ, Τ9»ἱ, εἆ, Τ{, 9 
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ὃν ὁ κύριος ἀναλώσει τῷ πρεύμαει τοῦ στόματος αὐταῦ καὶ κα- 
9 ταργήσει τὔ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 3 οὗ ἐσεὶν ᾗ παρου- 

σία κατ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ 
10 κέρασς ψούδους 1Οχαὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοι, 

ἀνθὶ ὧν τὴν ἀγάπην ες ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἶς τὸ σωθῆναι 
14 αὐτούς. 14 καὶ διὰ τοῦτο πέµπει αὐεοῖς ὁ θεὺς ἐνέργειαν πλάνης 
13 εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψενδει, Άλίνα κριθώσι ἅπαντες οἱ 

μὴ πιστεύσαντες εῇ ἀληθεία ἆλλ. εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ. 
13 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶ», 

ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἴλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ 
ἀρχῆς εὖ σωτηρίαν ὃν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας, 

44 4 εἰ; ὃ ἐχάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίυ ἡμῶν», εἲ περιποίισι 
45 δόξης τοῦ κυρίυ ἡμῶν ᾽]ησοῦ Χριστοῦ. ᾖ|ὸ ἄρα οὖν, ἀδελφοί, 

στήκετε, καὶ κρατεῖεε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ 
16 λόγου εἴτε δὲ ἐπιστολῆς ἡμῶν 16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν 1η- 

σοῦς Χριστὸς καὶ ὁ θεὺρ καὶ πατὴρ ἡμῶν», ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς 
καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 

41 17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρᾶαι ἐν παντὶ ἔργῳ ιτωιι 
καὶ λόγφ ἀγαθφ. 

9 

20ο δΙ5. 

ΠΙ. 

Ῥτθραπάππι Ῥτο ϱνθηρο]ο. 19 ἀϊθθο]αῖς 4ο ἀθείάίθαφ ὀανεηάϊ. 
Νοία ρεπυίπβο ερἰβίο]αθ. 

1 ΤΗ 5, 15. 4 Τὸ λοιπὸν αροσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ λόγος οί 3, 
9 τοῦ κυρίου τρέχη καὶ δοξάζησαι καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς, καὶ να 

ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἁτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπωρ οὐ ὰρ 
πάντων ᾗ πίστιο. ὃ πιστὸς δέ ἐστιν ὁ κύριος ὃς στηρίξει ὑμᾶς 

ὰ» οϱ 

ὅ ὅτι ἅ παραγγέλλοµεν καὶ ποιεῖα καὶ ποιῄσετε. ὃ ὁ δὲ κύριος 
κατενθύναι ὑμών τὰς καρδίας εἰ εὖν ἀγάπην τοῦ δεοῦ καὶ ες 
τὴν ὑπομονὴ» τοῦ Χριστοῦ. 

6. 
3 Ἅν ο» « ” 3 4 

1ησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παρτὸς ἀδελφοῦ ἀτάντως 

περιπατοῦρτος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ᾗρ παρελάβοσα» παρ 
Ί ἡμῶν. ᾖἸ αὐτοὶ γὰρ οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐκ 1 τη ι,ε. 
8 ᾖτακτήσαμεν ἐν ὑμῖν 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά σινος, 1 Τη 3.9. 

ἀλλ ἐν κόπῳφ καὶ μόχόφ νύχτα καὶ ἡμέραν ἑργαζόμενοι πρὸς τὸ 
9 μὴ ὀπιβαρῆσαί τα ἡμῶν' δούχ ὃ ὅτι οὐκ ἔχομον ἐξονσίαν,, ἀλλ ἕνα ή μ. 
40 ἑαντοὺς τύπον δώῶμεν ὑμῖν εἴ; τὸ μιμείσθαι ἡμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε 

ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, «οῦτο παρηγγέλλοµεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τι οὐ θέλει 

10. τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς 11. πέµψει 12. πάντες 13. εἴλετο 11. στηρίξαι 
ὑμᾶς ... Λόγῳ καὶ ἕργφ 

ΙΠ. . παραγγέλλομεν ὑμῖν δ. ΟΠΑ «ήν δεουπάσπι ϐ. χυρίου ἡμῶν 
..» Παρέλαβε 

καὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Σπεποίθαμεν δὲ ἐν κυρίφ ἐφ ὑμᾶς, ο- 5, τὸ. 

Ἆο 16, 11. Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ὃν ὀνόματι τοῦ κυρίου 10ο 5 1: 
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9 ΤΠΕςς. 5, 11. --ᾱ ΤΙΜ. 1, 19. 306 

ἐργάρεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας 14 
ἐν ὑμῖν ἀτάκτως, μµηδὸν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζοµένουρ ' 
12φοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν διὰ τοῦ 12 
κυρίου ἡμῶν ᾽]ησοῦ «Χριστοῦ ἵνα μετὰ ἠσυχίας ἐργαζόμθνοι τὸν 

«ἑαντῶν ἄρτον ἐσθίωσιν. 18 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, μὴ ἐγκακήσητε 18 
καλοποιοῦντες. 14 εἰ δέ τι οὐχ ὑπακούει τῷ λόγῳφ ἡμών διὰ τῆς 14 
ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε καὶ μὴ συναναμίγνυσθε αὐτῷ, ἕὅα 
ἐντραπῇ' 16 καὶ μὴ ας ἐχθρὸν ἠγεῖσθε, ἀλλὰ «ονθετεῖτε ὡς 15 
ἀδελφόν. 36 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος σης δἱρήνης ὄφη ὑμῦ αεὖν εὐρήνην 10 
διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρὀπφ. ὁ κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 

Ὁ ἀσπασμὸς εῇ ἑμῇ χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πᾶσῃ 11 
ἐπιστολῇ' οὕτως γράφω. ᾖ1δή χάρι; τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 18 
Χριστοῦ μετὰ πάρτων ὑμῶν. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΔΑ, 

1. 

Εναπρε]! εἰτηρ]]σῖίαρ (αθηπάθ. οκ οἱ Οσα ρτα ία, Ἠγπιθηβθις θἱ 
Α]εχαπάος. 

μα Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ ἐπιταγὴν θεοῦ 
σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν 3 Τμοθέῳ 2 
γησίφ τέκνῳ ἐν πίστει. χάρις, ἔλεος, εἰἱρήνη ἀπὸ θεοῦ ὃ πατρὸς 
καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

Καθώς παρεκάλεσά σα προσμεῖναι ἐν Εφέσφ, πορευόµενος ὃ 
εξ ἹΜακεδονία», ἵνα παραγγείλῃς τιοὶν μῇ ἑτεροδιδασκαλεῖν 

.4 δὲ / πι 9 4 λ , 9 ϱ ι φ β ά 
ὁ 9. ᾿μηδε προσέεχείΨ µυδοι και γενεαλογίαις ἀπεραντοις, αίτινες 

Κο 1, 11. 
14. 

Ρω 4,19. 

1 Οο 15,9. 
1, 
εἰς 

ζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οὐιονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει’ 
ὅτὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας ὅ 
καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίου, ϐώὧν σινὲς 
ἀστοχήσαντεςρ ἐξεεράπησαν εἰς µαταιολογίαν, 7 Θέλοντερ εἶναι Ἱ 
νοµοδιδάσκαλοι, μὴ »οοῦντεο μήτε ἆ λέγουσι µήτε περὶ τίων 
διαβεβαιοῦνται. ὃ οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ ὃ 
νομίμως χρῆται, Ὁ εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίφ νόμος οὗ κεῖται, ἀνό- Ὁ 
µοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις 

9 ο. , 4 , 9 ῤ , 

καὶ βεβήλοις, πατρολῷφαις καὶ µητρολφαις, ἀνδροφόνοις, 19 πὀρ- 10 
νοιρ, ἁρσενοκοίταις, ἀρδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ 
τι ἕτερο» τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 1! κατὰ τὸ εναγ- 1 
γέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ. 12 καὶ 13 
χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντέ με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίφ ἡμῶν, 

: Ότι πιστόν μθ ἡγήσατο θέµενος εἰς διακονία», 15 τὸ πρότερον 19 

13. έκκα ἐκκακήσησε 11. οὕτω 18. αάά ἵπ Ππο ἅμην 
1. 1. 1ησοῦ Χριστοῦ ... σωτ. ἡμ. καὶ κυρίου Ιησόῦ Χριστοῦ 32. πα- 

ερὸς ἡμῶν 4. ρἰκονομίαν: «8 (Ώ08 ϱ) δἰκοδοµίαν 9. πατραλῴαις καὶ 
µήτραλφαις 19. τό; τόν 

ο ἳ 



ὁσ6 1! ΤΙΜ. 1, 14. ---2, 15. 

ὄντα βλάσφημο» καὶ διώκτη» καὶ ὑβριστή». ἀλλὰ ἠλεήθην » ὅτι 
14 ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπισείᾳ, 4 ὑπερεπλεόνασε» δὲ ἡ χάρις τοῦ 

πυρίου ἡμών μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῇς ἐν Ἀριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

16 15 πιστὸς ὁ ὁ Ἰόγορ καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι' Χριστὸς η ο». 
σοῦς ᾖλθεν εἰς τὸν κὀσµο» ἁμαρτωλοὺς σώσαι, ὧν πρῶτός είμι µι1ο,ι]. 

16 ἐγώ {6 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείβηται 
Χριστὸς ᾿ησοῦς τὴν ἅπασαν µακροθυµία», πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν 

17 μολλόντων πιστεύει» ἐπ αὐτῷ εἰς ζωήν αἰώνιον. ἳΤ τῷ δὲ βασιλεῖ 
τῶν αἰώνω», ἀφθάρτφ ἀοράεφ µόνφ θεῷ, ειμὴ καὶ δόξα ορ σοὺς Λοις, αι, 
αἰῶνας τῶν αἰώνων ' ἀμήν. κ 

48 Τωύτην την παραγγελίαν παρατέθεµαί σοι, τέκνο» Τϊμόθεε, 
κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητεία, ὃ ἵνα σερατεύῃ ἐν αὐταῖς 

19 τὴν καλὴν στρατεία», 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησι», ᾗν 
9) τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν 20 ὧν ἐστὶν Ὑμέ- 1ος 

ναιος καὶ “4λεξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ ἵνα παιδευθώσιν 
μὴ βλασφημεῖν. | 

11. 
Ῥτθοθβ ραΏ]ομβθ. Ώθπ8 ππας οἱ υπιβ πθᾷικίος, ΈΏ9θοος ρτθοβππη. 

Μυ]ος 1η θο0]θβί. 

4 Παρακαλώ οὖν πρῶτον πάρτων ποιεῖσθαι δεῄσεις, προσεν- 
ο χάς, ἐρτεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπω», 2 ὑπὲρ βασι- 

λέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα ἤρδμον καὶ ἡσύχιον 
3 βίον διάγωμεν ὃν πάσῃ οὐσεβείᾳ καὶ σθµνότητι, ὃ τοῦτο γὰρ 
ἆ καλὺν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, 4 ὃρ πάν- ατια 

τας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθ εἲν. 

ὅ δεἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀρθρώπω», ἄνθρωπος 6ὲ 4,39. 
6 Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ τιι α, 1. 
7 μαρτύριο» καιροῖς ἰδίοις, Ἰ εἷς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστο- ἃΤι1, κ 

λος, ἀλήθειαν λέγω, οὐ ψεύδοµαι, διδάσκαλος ἐθνῶν ὃν 
πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 

8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόὀπῳφ 
9 ἐπαίροντας ὁσίουςρ χεῖραρ χωρὶς ὀργῆε καὶ διαλογισμῶν  δώσαύ- ος 

τως καὶ 7υναῖκαρ όν καταστολή κοσµίφ μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφφο- 
σύνηρ κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἓν πλέγµασι» καὶ χρυσφ ἤ µαρ]αρίταις 

10 ᾖ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10 ἀλλ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις 
44 θεοσέβεια», δὲ ἔργων ἀγαθῶν. 1 Γυνῇ ἐν ἠσνχίᾳ µανθανέτω ἐν 
19 πάσῃ ὑποταγῇ' 12γυναιὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεν- 
43 τεῖν ἀνδρός, ἀλλ εἶναι ἐν ἠσυχίᾳ. 5 4δὰμ 7ὰρ πρῶτος ἐπλάσθη, να 11, 
44 εἶτα Εύα. 13 καὶ -4δὰμ οὐκ ἠπατήδη, ᾗ δὲ Τυνῆ ἐδαπατηθεῖσα 
15 ἐν παραβάσει Ὑέγονε», 15 σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰφ 

µεύωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 

.“σςπ , 

193. ἀλλ 1. ᾿Ιησοῦς Χριστός ... πᾶσαν 17. µόνωε 84ἆ σοφῷ 
Ἡ. Ἰ. Λέγω ἓν Ἆριστῷ 8. διαλαγισμοῦ 9. τὰς γυναῖκας ... καὶ 

χρθυσῷ: ἤ χρυσῷ 14. ἀπατηθεῖσα 



. 1 ΤΙΝ. ὃ, 1. --ᾱ, 7. 967 

ΠΠ. 
Βριφοορϊ οἱ ἀϊασοπί, ἩΜγείθτίαπι ρῖθἰα(ἶφ. 

1, 15. ΠΗΠιστὸς ὁ λόγος Εἰ τι ἀπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου 1 
Τε 1, δε, ἐπιθυμεῖ. 3 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον θἶναι, μιᾶρ 32 

. γυναικὸς ἄνδρα, ἠφάλιο», σώφρονα, κόσµιο», φιλόξενο», δι- 
δακτεικό», ὃ μὴ πάροιονν μὴ πλήκτη», ἀλλ ὀπιεικῇ, ἅμαχο», ο) 
ἀφιλάργυρο», 4 τοῦ ἰδίον οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέχνα ἔχοντα 4 

5,.. ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεµνότητος, ὅ εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου ὄ 
προστῆναι οὖκ οἶδεν, πῶς ἐκκλησίαρ Φεοῦ ὀπιμελήσεται;  δμὴ ὃ 
νεόφυτον, να μὴ τυφωθεὶς εἰς αρῖμα ̓ ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 7 δεῖ Ἱ 
δὲ καὶ μαρτυρία» καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνει- 

3Τ13, 26. δισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλον. ὃ ιακόνους ὠᾠσαύτως ὃ 
σεµνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἵνφ πολλῷ προσέχοντας , μῇ αἰσχρο- 
χερδεῖς, ὃ ὄχονταρ τὸ μυστήριο» τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 9 

| 10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιµαζέσθωσα» πρῶτον, εἶα διακονείτωσα» 140 
ἀνέγκλητοι ὄντεο. 3 γυναῖκας ὡσαύτως σεµνάς, μὴ διαβόλους, 14 

τις. ηφαλίους, πιστὰς ἓν πᾶσιν. 13 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶςρ γυναικὸς 12 
| ὤνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. {5 οἱ 19 
| γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται 
| καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ᾿ 

Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς σὲ τάχιον Εδ ἐὰν δὲ 14 15 
| βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκφ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις 

ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 
! 16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριο», ὃς 16 
| ἐφανερώθη ἐν σαρκἰ, ἐδικαιώθη ἐν πγεύμαει, ὤφθη ἀγγέλοις, 

ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσι», ἐπιστεύθη ἐν κόσµῳφ, ἀνελήμφθη ἐν δόξη. 

ΙΥ. 

Εαὶαὶ ἀοοίοσθι νοπίασ. Τιπιοίμθο ᾖαγοπὶ ἁλπίαγ Ρρυβθοθρί8. 

ο» Τὸ δὲ πνεῦμα ὁητῶς λέγει ὅτι ὃν ὑστέροις καιροῖς ἀποστή- ! 
σορταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύµασιν πλάνοις καὶ 

1ε1, 15. διδασκαλίαις δαιµονίων, 3 ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγω», κεκαυτη- 2 
θιασμένω» τῆν ἰδίαν συνείδησι», ὃ κωλυόντων γαμεῖν , ἀπέχεσθαι 3 
βρωμάτω», ἆ ὁ θεὸς ἔὄκτισεν εἰς μετάλημφυ μετὰ εὐχαριστίας 
τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπογνωκόσιν τὴν ἀλήθεια». 4 ὅτι πᾶῶν κτίσμα 4 
Θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμο- 
νο» ' ὃ ἁγιάζεται γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ὔ 

Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσι διάκονος ϐ 
214,19, Χριστοῦ ᾿]ησοῦ, ἐντρεφόμενος τοῖρ λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς 

καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας ' Ἴ τοὺς δὲ βεβήλους καὶ Ἰ 

ΠΠ. 2. ἀνεπίληπτον ... Φηφάλεον 8. πλήκτην; δἀᾶ μὴ αἰσχρο- 
κερδῇ ἹΤ. δεῖ δὲ αὐτόν 11. νηφαλέους 16. ὃς: θεός ... ἀνελήφθη 

ΙΥ. 9. µειάληψιν ϐ. ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 

μμ να -- 



568 ! ΤΙΝ. 4, 8. --- ὅ, 15. 
ο τοαώδις μύθους παραιαοῦ. Τόμναζε δὲ σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν. 

ᾗ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστῖν ὠφέλεμος" ᾗ δὲ 
κ... πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς 
9 τῆς ῦν καὶ τῆς μελλούσηρ. ὃ πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀπο- 11 » 1. 
10 δοχῆς ἄξιος. 109 εἰ τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, 

ὅτι ἠλπίκαμον. ἐπὶ θεῷ ζῶνει, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων», 
μαλιστα πιστῶ». 

1112 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 13 μηδείς σου τῆς εύτη- 1 τιν 3, 
τος καταφρονείτα, ἀλλὰ τύπος ου τῶν πιστῶν, ἐν λόγΦ, ἓν 

13 ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἀγνεία. 19 ἕως ἔρχομαι ».Ι5. 
14 πρόσεχε τῇ ἀναγνώσδι, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλία. {4 μὴ 

ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσµατος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ 
1ὔ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ᾖἀδταῦτα µελέτα, ἐν 
16 τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ᾗ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν. 16 ἔπεχε «.ι». 

σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλία, ἐπίμενε αὐτοῖς τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ 
σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 

γ. 

Ὀο αἁπιοπίΙοπίριβ. 9 τιάααδιε εἰισθηάϊ», ρεθεῦγίοσίς, ρθουδηθαβ. 

1 ΗἩρεσβυτέρφ μῇ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάᾶλει ὧς πατέρα, νεω- 
2 τέρους ὡς ἀδελφούς, Ἄπρεσβυτέρας ὦς μητέρας, φεωτέρας ὥς 

3 α ἀδελφὰς ἓν πάσῃ ἀγνεία. ὃ Χήρας τίµα τὰς ὄντως χήρας. 3 εἰ 
δέ τι; χήρα τέκνα ᾖ ἔκγονα ἔχει, µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν 
ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖ αρογόνοις  ν.. 

ὅ τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ὃ ᾗ δὲ ὄντως 
χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν θΘεὺν καὶ προσµένει ταῖς 

ὁ δεῄσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὃ ᾗ δὲ σπατα- 
λῶσα ζῶσα τέθνηκεν. ἸἼ καὶ ταῦτα παράγγελλα ἵνα ἀνεπίλημπτοι 

8 ὧσιν ὃ ϱὲ δέ τι; τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰχείων οὐ προνοεῖ, 
τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρω». 

9 Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον τῶν ἑξήκοντα Ἰεγονυῖα, κ κ πηὶ 
10 ἑνὸςρ ἀνδρὸς γυνή, 19 ἐν ἔργοιρ καλοῖρ µαρτυρουµένη, εἰ ἐτεκνο- 

σρόφησε», εἰ ἐξενοδόχησε», εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψε», εἲ θλιβοµέ- 
11 νοις ἐπήρκεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθφ ἐπηκολούθησον. 3 νεωτέ- 
ρα δὲ χήρας παραιτοῦ΄ ὅταν γὰρ καταστρη»ιάσουσιν τοῦ Χου 

12 στοῦ, }αμεῖν θέλουσιν, 1 ἔχουσαι κρῖμα ὅτι τὴν πρώτη» πίστιν 
13 ἠθέτησαν. [δ ἅμα δὲ καὶ  ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόµεναι τὰς 

οἰκίας, οὐ, μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ Φλύαροι καὶ περίεργοι, λα- 
14 λοῦσαι τὰ μῆ δέοντα. {4 βούλομαι οὖν φδωτέρας 7αμεῖν, ΤΕΧΡΟΥΟ- 

γεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, μηδεµία» ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀρτικειμένῳ 
15 λοιδορίας χάριν 15ῇδη γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σα- 

π] 

12. ἓν ἀγάπῃ: αἀἁ ἐν πνεύµατι Ίδ. ἐν πᾶσιν 
Ύ. 4. καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἸἹ. ἀνεπίληπτοι 314. κατὰστρηνιάσωσν 



σ-α- ------ 

| ΤΙΜ. ὅ, 16. --- 6, 10. ὅσ9 

τανᾶ. 6 εἴ τις πιστὸς ᾗ πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείω αὐταῖς, 16 
καὶ μὴ βαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖρ ὄντως χήραις ἐπαρκέσι. 

Ε ΤδρΙ19, Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθω- 17 
"ος ἓ' σᾶν, μάλιστα οἱ κοπιῶνες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλία. 18 λέγει γὰρ 18 
μα το. . ᾗ γδαφή Βοῦν ἀλοώντα οὐ φιµώσεις, καί άξιος ὁ ἐργάτης τοῦ 

 μισθοῦ αὐτοῦ. 19 κατὰ προσβυτέρου κατηγορία» μὴ παραδέχου, 19 
επικιδ, ἀπτὸς οἱ μὴ ἀπὶ δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 30 Τοὺρ ἁμαρτάνοντας 20 

ἐνώπιον πάντων ἔλαγχε, ἵνα καὶ οἱ λουποὶ φόβο» ἔχωσιν. 
4Ἠ 6,1. 4ιαμαρτύροµαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ οἱ 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξηρ χωρὶο προκρίµατος, 
μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόὀσκλισιν. 22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπισίθει, 22 
μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἆγνὸν σήρει. 25 µη- 29 
κάτι ὑδροπόσαι, ἀλλὰ οἵνφ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ 
τὰρ πυηνάς σου ἀσθενείας. 34 Τινών ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι 24 
πρόδηλοέ εἶσιν προάγουσαι εἰς κρίσι», τισὶν δὲ καὶ ἐπακολονθοῦ- 
σι 3δ ᾠσαύτωρ καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα, καὶ τὰ ἄλλως 256 
ὄχοντα κρυβῆναι οὗ δύνανσαι. 

ΤΙ. 
ο εοινῖθ, {αὶεὶς ἀοοίοτῖραφ, ανατὶς; 49 οοτίβπαῖπθ Ἱοποϊηϊίς οί; ἀθ 

οεαοῖ]ς ἁν]ίαπι. 

τε. ἍὍσοι εἰσίν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης ! 
τα ο, τιμής ἀξίους ἡγείσθωσαν», ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δι. 

δασκαλία βλασφημῆται. 32οἱ δὲ πιστοὺρ ἔχορτες δδσπὀτας μῇ 2 
καταφρονείτωσα» , ὅτι ἀδελφοί εἶσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτω- 
σαν, ὅτι πιστοί δἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς οὐοργεσίαν ἀντιλαμβα- 
γόµενοι. 

Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει. ὃ εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ ὃ 
καὶ μὴ προσέρχθται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἱη- 
σοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ οὐσέβεια» διδασκαλία, 3 τετύφωται, 4 
μηδὸν ἀπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσει; καὶ λογοµαχίας, 

ἐξ ὧν Ίίεται φθόνος, ἔρις, βλασφημία, ὑπόνοιαι πονηρας, 
2119, 0, ὃ διαπαρατριβαὶ διεφθαρµέρων ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστε- ὅ 

ρηµένω» τῆς ἀληθείας, νοµιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 
6 ἔστιν δὲ πορισμὸς µέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. ᾖ οὐδὲν 6 Ἰ 
γὰρ εἰσηνέγκαμεν αἱ; τὸν κόσµο», δῇλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 
δυνάμεθα 8 ἔχοντερ δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα, τούτοις 8 
ἀρκεσθησόμεθα. Ὁ οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν αἱς 9 
παιρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλα- 
βεράς, αἴτινες βυθζουσι» τοὺς ἀνθρώπους ες ὅλεθρο» καὶ ἀπώ- 
λειαν. Ί0 ῥᾷζα γὰρ πάντων τῶν κακών ἐστὶν ἡ φιλαργυρία, ᾗς 10 

21. κυρίου Ἱησοῦ Χριστοῦ 398, ἀλλ Ἅᾖ3. τὰ καλὼ ἔργα ... πρόδηλάὄ. 
ἐστι ... δύναται 

Ύ1Π. ὕ. παραδιατριβαὲ ... δ4ἆ η 8πθ ἀφίστασο ἀπὸ εῶν τοιούτων 
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τινὲς ὀρεγόμενοι ἀπεπλανγθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς 
περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. 

11 Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ, ταῦτα φεῦγε᾽ δίωκα δὲ δικαιο- 111 9.11. 
σύνη», εὐσέρειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραὐπάθειαν. 

12 12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου 
ζωῆς, εἰς ᾗν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας εὖν καλὴ» ὁμολογίαν ἑνώ- 

Ί8πιο» πολλών μαρτύρων. {9 παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ θΘοοῦ νο, 1. 
τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ µαρτυρήσαν- 

Ίάτος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί σα Τε», 1». 
τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον µέχρι τῆς ἐπιφαφείαρ τοῦ κν- 

16 ρίου ἡμῶν» ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, 15 ᾗν καιροῖς ἰδίοις δεᾷει ὁ µακάριος 
καὶ μόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺρ τῶν βασιλενόντων καὶ κύριος 

16 τῶν κυριευόντω», 16 ὁ μόνος ὄχων ἀθανασία», φῶς οἰκῶν ἀπρόσι- 
σον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἐδεῖν δύναται" ᾧ τιμῆ καὶ 111 ε,19. 

κράτος αἰώνιο», ἁμήν. 
17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγ]ελλε μῆ ψηλοφρο- 

νεῖν, μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ ἐν τῷ θεῷ τῷ 
18 παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰ ἀπόλαυσι, 18 ἆγαθοερ- 
εν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 

19 19 ἀποθησανρίζοντας ἑαυτοῖς θεµέλιον καλὸν εἰ τὸ µέλλον, ἕνα 
ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς. 

20 κ Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξο», ἐγτρεπόμενος τὰς βε στα 
βήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσαιρ - τῆς ψευδωνύμου γ»ώσεως, δις 

21 341 ᾗν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. 
22 Ἡ χάρις μετὰ σοῦ. 

Προ»Σ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΒ. 

1. 
ΟοἹιοτίβίο οἱ Ίαας Τηπιοἱ]ιθὶ, 1,οῖθ. ΕΙάθε βἴχθηαθ βθγναηἆἈ. Όηθ- 

εἱρ]οσὶ ἀοπιβ. 

Ηαῦλος ἀπύστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήµατος θεοῦ σας 
κατ ἐπαγ]ελίαν ζωῆς τῆς ἐν Ἀριστῷ Ἰησοῦ 2 Τιμοθέφ ἀγαπητῷ τα 
τέκνφ. χάρις, ἔλεος, εἰθήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Χρισεοῦ ᾿Π- 
σοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶ». 

ὃ Χάρι» ἔχω τῷ θεᾷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ὃν καθαρᾷ αοἰ 1, 
συνειδήσαι, «ὡς ἁδιάλειπτον ὄχω τὴν περὶ σοῦ µνδίαν ἐν ταῖς πο 1, 9, 

4 δεήσεσί µου νυκτὸς καὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, µδµνη- 
ὅ μένος σου τῶν δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ, ὃ ὑπόμνησι λαµ- 

ὁ - 

141. πραὐπάθειαν: πραότητα Ἅᾖ12. εἷς ἣν καὶ 19. ζωογονοῦντος: ζωο- 
ποιοῦντος 11. ἀνεπίληπτον 17. τῷ θεῷ τῷ ζῶντε... πλουσίως πάντα 
19. ὄντως; αἰωνίου 320. παρακαταθήκη» 22. αἀᾶ ἵη πο ἁμήν 

1. 1. Ιησοῦ Χριστοῦ 
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βάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεος , ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον 
ἐν τῇ μάμμῃ σου “4ωίδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισµαι δὲ 
ὅτι καὶ ἐν σού. 9 4ὖἱ .., αἰτίαν ἀναμιμνήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ 6 

1Τ14,1. χάρισμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐσειν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν 
κος, 15.µου. 7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸςρ πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνᾶ- Ἱ 

µεωςο καὶ ἀγάπης κἀὶ σωφρονισμοῦ. ὃ μὴ οὖν ἐπαισχυνθῆς τὸ 8 
μαρτύριο» τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσµιον αὐτοῦ, ἀλλὰ 
συγκακοπάθησο» τῷ εὐαγγελίφ κατὰ δύναμιν Θεοῦ, Ὁ τοῦ σώσαν- 9 
τος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν 
ἀλλὰ κατ ἰδίαν πρόθεσι καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χρι- 

Σ11..στῷ ᾿]ησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων, 30 φανερωθεῖσαν δὲ »ῦν διὰ 10 
τῆς ἐπιφανείαρ τοῦ σωτῇρορ ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαν- 
τος μὲν τὺν θάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ 

Στις 1.σοῦ εὐαγγελίον, {1 εἰ ὃ ἐτέθη» ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ 14 
διδάσκαλος ἐθνῶν' 12 δι ἦν αὐίαν καὶ ταῦτα πώσχω, ἀλλ οὐκ 12 
ἐπαισχύνομαι: οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισµαι ὅτι δυνα- 
τόὀς ἐστιν τὴν παραθήκη» μου φυλάξαι εἰς ἐκείνη» τὴν ἡμέραν. 
ὃν ὑποτύπωσιν έχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ ἐμοῦ ἤκουσας ἓν 19 

1116, 30. πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 14 σὴν καλὴν παραθή- 14 
Ἀο6, 11. χῃν φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 
6, 19. 10. Οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ “άσία, 1ὔ 

ε,1 ὧν ἐσεὶν Φύγελορ καὶ Ἑρμογέης. 16 δφη ἔλεορ, ὁ κύριος τῷ 16 
Ὀνησιφόρου οἵκῳ, ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἆλυσίν µου 
οὐκ ἐπαισχύνθη, 17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαιότερον ἐζη- 1Τ 
τησέν µε καὶ εὗρε 18 δφη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ὄλεος παρὰ 15. 
κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσφ διγκόνησε», βέλ- 
τιον σὺ γινώσκεις. 

Π. 

Όοτοπα πα] Πέαπα ΟἨγ]θι. ἙΒοπὶ ἀοοθοσῖς ΠΙΟΓ686. Οοδῦίτα Ἡγπιθπδαθυπι 
ΒΠΟΡ( 39 ναπα ἀοοθπίθς. 

μα Σὺ οὖν, τέκνο µου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ὃν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, 3 καὶ ἆ ἤκουσας παρ ἐμοῦ διὰ πολλών µαρεύρω», ταῦτα 
παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἐκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους 

Ἡτ. διδάξαι. ὃ Συγκακοπάθησον ὥς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰπ- 
σοῦ. 4 οὐδαὶρ σερατευόµενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πρα]γµα- 
τείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντει ἀρέσῃ. ὃ ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, 
οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. ϐὃ τὸν κοπιῶντα γεωρ- 
γὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπών µεταλαμβάνει». Ἰνόι ὃ λέγω δώσει 

1091513. γάρ σοι ὁ κύριος σύνεσι ἐν πᾶσιν. Ὁ Μνημόνευε ᾿]ησοῦν Χριστὸν Ἆο |, 
οίο 

Φ 

ϱ -ἳ ο ὃὂι ἡ. ο 

δ. ς (ποη ς6) Εὐνείῃ 14. παρακαταθήκην 1δ. Φύγελλος 16. ἐπῃ- 
σχύνθη 

Π. 9. Σὺ οὖν κακοπάθησον ... ]ησοῦ Χριστοῦ ἸἹ. ὃ: ἅ ... δώ- 
σε; ὄφη 
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ἐγηγερμένον ἐκ φεκρῶ», ἓν σπόρµατος 4ανίδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
ϐ µου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ µέχρι δδσμῶν» ὦρ κακοῦργος, ἀλλὰ ὁ λόγο ο. 
40 τοῦ Οεοῦ οὐ δέδεται. 10 διὰ «οῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς 

ἐκλοκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν ες ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ 
11 μετὰ δόξης αἰωνίου. 1 Πιστὰς ὁ λόγος ' αἱ γὰρ συναπεθάνοµεν, λος ον 
42 καὶ συνζήσοµον' 12 αἱ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομε» ' εἰ ἆρ- µιιο Ἡ, 
13 νησόμεθα, κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς {9 εἰ ἀπιστοῦμε», ἐκεῖνορ 

πιστὸρ μένει ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὗ δύναται, 
44 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἑπώπιον τοῦ κυρίου 

μὴ λογομαχεῖν, εἰς οὐδὲν θήσιμο», ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκονόν- 
Ίδτωρ. 1ὀσπούδασον σεαυτὸν δύκιµον παθαστῆσαι τῷ θεῴ, ἐργάνη» 
10 ἀφεπαίσχυντο», ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγο» τῆς ἀληθείας. ἐθσὰς δὲ τν, ». 

βεβήλονς κδνοφωνίας περιίστασο ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν 
17 ἀσφβείας, 17 καὶ ὁ λόγορ αὐτῶν ὧς γάγγραινα νομὴν ἕξει. ὧν »ι. 
18 ἐσεὶν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος, 15 οὗσινες περὶ τὴν ἀλήθειω» ἠστό- ο αν 

χήσα», λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσιν 
19 τήν τινων πίστει». 19 ὁ μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, 

ἔχων τὴν σφρα]ἴδα ταύτην Ἔγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί ον 
20 ποσεήεω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. αι 

μεγάλη δὲ οἰκέᾳ οὖν ἔσειν μόνον «σκδύη ἀφυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ τον ας 
καὶ ξύλινα καὶ ὀσεράκινα, καὶ ἆ μὲν δ τιμὴν ἅ δὲ εὖ ἀτεμίαν 

3121 ἑὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτω», ἔσται σκεῦος εἰς 
τιµή», ἡγιασμόνο», εὔχρηστο» τῷ δεσπότη, αἷς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν» 

3 ἠτοιμασμένον. ἈἌλφὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ Τί 6,11. 
΄ δικαιοσύνη», πίσειῳ, ἀγάπη», εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων 
25 τὸν κύριο» ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 35 τὰς δὲ μορὰς καὶ ἀπαιδεύ- α τι ε, 1. 
ρ4τους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν µάχας ' 34 δρῦλον δὲ 

πυρίου οὐ δεῖ µάχεσθαι ἀλλὰ ἥπιαν εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικό», 
2ὔ ἀνεξίκακο», 35 ἐν πραύτητι παιδεύοντα τοὺς ἀφντιδιατιθεμένους, 

µή ποτε ὄφη αὐτοῖς ὁ θεὺς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 
26 26 καὶ ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ 111,1. 
' αὐτοῦ αἱ; τὸ ἐκείου θέλημα. 

1Π. 
Τοπιροσίς υ]παϊ πια] 8ο ταϊβοτίθθ. βοτϊρίατα Ἱπερίταία. 

μὰν Τοῦτο δὲ γύωσκε ὅτι ἐν ἀσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονταει τικ, ι. 
΄ καιροὶ χαλεποί. 2ἔσονται γὰρ οἱ ἄὄνθρωποι Φφέλαντοι, φιλάργνροι, Νο 1, λος, 

: ἀλαξόνες, ὑπερήύφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, 
ἀνόσιοι, ὃ ἄστοργαι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, 

. ἀφιλάγαθοι, 3 προδόταε, προπεταῖς, τετυφωµέτοι, φιλήδονοι μᾶλ- 
λον ἢ φιλόθεοι, ὅ ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν 
αὐτῆς ἠρνημένοι' καὶ τούτους ἀποτρέπου. ὃ ἐκ τούτων γάρ εἰἶσιν 

. 

ο σοι ὃν 

. ἀλλ 11. σνζήσοµεν 12. ἀρνησόμεθα: ἀρνούμεθα 9. οπ γάρ 
19. κυρίου; Χριστοῦ 21. καὶ εὔχρηστον 24. ἆλὶ ᾖ2ὔ. πραότητι... ἂῷ 
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οἱ ὀνδύνοντος. ες τὰς οὐχίαρ καὶ αἰχμαλωτίζοντες Τυραινάρια 
σοσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμορα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, Ἰ πάντοτε Ἱ 

ετί5,α. µανθάφοντα και µηδέποτε εἰς ὀπίγνωσιν ἀληδείας ἑλθεῖν δυνά- 
ος Ό11. µθνα. 5 ὃν σρόπο» δὲ Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῦ 8 
Ετος ὁ οὕτώς καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, ανθρωποι κατεφθαρ- 

µένοι τὸν νοῦ», ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. ὃ ἀλλ οὗ προκόψουσιν ὃ 
ἐπὶ πλεῖον ἡᾗ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔκδηλορ ἔσται πᾶσι, ὡς καὶ ἡ 

1114, 6. ἠχβίων ἐγένετο. 190 Σὺ δὲ παρηκολοὐθηκάς µον σῇ διδασκαλία, 10 
τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ µακροδυµία, τῇ ἀγάπῃ, τῇ 

1 ὑπομονῇ, {1 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήµασιν , οἷά µοι ἐγέλετο ἐν 14 
“ντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ιπονίῳ, ἐν “ύσεροις ' οἴους διωγμοὺς ὑπήνογκα, 
καὶ ἐκ πάντων μ ἐῥύσατο ὁ κύριο. 3λκαὶ πάντες δὲ οἱ 12 
Θέλορτες οὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ διωχθήσονται. 18 [Πονηροὶ 135 
δὲ ἄρθρωποι καὶ Τόητες προκόψουσιν. ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶνσες 

Δ.ῑ 16,1. καὶ πλανώμονοι. 14 σὺ δὲ μένα ὅ οἷν ἔμαθες καὶ ὀπιστώθης, 14 
εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαδες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ }ράµ- 1ὅ 
µατα οἶδας τὰ δυνάμενᾶ σα σοφίδαι εἶ, σωτηρίαν διὰ πίστεως 
τῆς ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ. Ἰδπᾶσα γραφὴ Θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος 10 
πρὸς διδασκαλία», πρὺς ἔλεγχο», πρὸς ἐπαρόρθασῳ, πρὸς παι- 
δείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 31 ἵνα ἄρτιο, ᾗ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, 11 

ΣτιΦ,11. πρὸς πᾶν ὄργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 

ΙΥ. 

Οοπίς ππα]οθ Βἰαπάαπι. ἨΜοσίθτα Ῥεοχίπιαπι ργβθβθη(ίοπθ ἆθ βοοἵϊϐ 
τθθιεοιθ θυἱθ τοΓογό, ΒΔΙΙ{Β1ΟΠΘΒ. 

α 18, 11. 4ιαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ ᾿ησοῦ τοῦ 1 
Τι 3, 19. μέλλοντος κρίνει» ζώντας καὶ εκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ 

καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 2κήρυξον τὸν λόγο», ἐπίστηθι εὐκαίρως 3 
ἀκαίρως, ἔλεγξο», ἀπιτίμησον, παρακάλεσο»,, ἓν πάσῃ μακροθυµίᾳ 
καὶ διδαχῇ. ὃ ὅσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας 8 
οῦκ ἀρέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπυθυμίας ἑανεὸῖς ἀπισω- 
.θεύσουσιν διδασκάλους κνηθόµενοι τὴν ἀκοή», 3 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς 4 
ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσι», ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἔκτρα- 

. πήσορται. ὅ σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησο», ἔργον πού]σο» ὅ 
ϱΗ 8.11. δὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονία» σον πληροφόρησο». ϐ Εγὼ γὰρ δη ϐ 
εΤΙ 6,1. σπόνδοµαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσδως ἐφέστηκεν. ᾖἸαὺὸν Ἱ 

ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόµον τοτέλακα, τὴν πίστιν 
δν 1, 1. τετήρηκα ΄ δλοιπὸν ἀπόκχειταί µοι ὁ τῆςρ δικαιοσύνης σεέφανος, 8' 

ὃν ἀποδώσει µοι ὁ κύριος ἐν ἐχεύῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, 

ΠΠ. ϐ. αἰχμαλωτεύθντες τὰ γυναικάρια δ. οὕτω 
ΙΝ. 1. 4ιαμαρτύρομοι οὖν ἐγώ ... Χριστοῦ Ἰησοῦ: τοῦ κυρίου 

"Τησοῦ Χριστοῦ ... καὶ τὴν ἐπιφώνειαν: κατα τὴν ἐπιφάνειων 3. τὰς 
ἐπιθυμίας τὰς ἐδίας 
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οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν 
αὐτοῦ, 

910 Σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς μὲ ταχέως. 9 4ημᾶς γάρ µε ἔγκα- 
τέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκη», Ἱι ασ 

11 Κρήσκης εἰἶς Γαλατία», Τίτος εἶς 4αλματία» Ἱ 4ουκᾶς ἐστὶν 
µόνος με ἐμοῦ. ἹΜάρκον ἀναλαβὼν ἄγαγε μετὰ σεαυτοῦ  ἔστιν 

12 γάρ µοι εὔχρηστος εἰρ διακονίαν. 12 Τύχικον δὲ ἀπέστειλα εἰς 
19 Έφεσο». 13 τὸν φελόνη», ὃν ἀπέλιπον ὃν Τρφάδι παρὰ Κάρπῳ, 
44 ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς µεμβράνας. ἡλεξαν- ο. 

δρος ὁ χαλκεὺς πολλά µοι κακὰ ἑνεδείξατο ' ἀποδφη αὐτῷ ὁ 
15 κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. {5 ὃν καὶ σὺ φυλάσσου λίαν γὰρ 
16 ἀνθέστηκεν τοῖς ἡμετέροις λόγοι». {6 ἐν τῇ πρώὠτῃ µον ἀπολογία 

οὐδείς µοι συµπαρεγέγετο, ἀλλὰ πάντες µε ἐγκατέλιπο»᾽ μὴ αὖ- 
17 τοῖς λογισθείῃ' 17 ὁ δὲ κύριός µοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν µε, 

ὕα δί ἐμοῦ τὸ κήρυγµα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσῶσιν πάντα τὰ 
18 ἔθνη, καὶ ἀῤῥύσθην ἐκ στόματος λέοντορ. 18 ῥύσεταί µε ὁ κύριος 11. 

ἀπὸ παντὸς ἔργον πονηροῦ. καὶ σώσει ες τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 
ο τὴν ἐπουράνίον ' ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἁμήν. 

10 ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ «4κύλαν καὶ τὸν Ὀρησιφόρον οἶχον. ιο, 
20 30 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορύόφ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτφ ο 
2] ἀσθενοῦντα. 3 σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῦ. ἀσπάζεταί σε οι. 

Εὔβονλος καὶ Πούδης καὶ «4ΐνος καὶ Κλανδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
γάντες. 

Ὁ κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ ὑμῶ. ιό, 

ΠΡΟΣ τΙΤτο Νν. 

1. 

Λά Τ]έσπι ἀλθοίαπα βμππι, Τϊίο Ογοίβθ αροπάς, Οτείοπεθα πιοπάβοθβ. 
Ῥυτίς ΡΙτᾶ οπιπ]θ. 

4 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Χριστοῦ Ἰησοῦ κατὰ ο 1.1. 
πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ὀπίγνωσι» ἀληθείας τῇς κατ εὐσέβεια» 
} ἐπ ἐλπίδί ζωῆς αἰωνίον, ἣν ἐπηγγείλατὸ ὁ ἀψευδὴς Θεὸς αθὸ ατία,.. 

3 χρόνων αἰωνίων, ὃ ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ κτλ, αι. 
ἐν κηρύγματσι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ καὶ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρορ ἡμῶν 

4 θεοῦ, 3 Τΐτφ γνησίφ τόκνφ κατὰ κοιν» πίσει. χάρις καὶ εἰρήνη την 
ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ς 110 3. οἱς 

ὔ Τούτον χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτη ἵνα τὰ λείποντα ἐπι- 
διορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι 

6 διεταξάµη», ὃ εἰ τί ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα Δειτε, 

ον 

1. ἄγαγε: ; ἄγε 19. ς (Ππος ς9) φαιλόνην 17. ἀκούσῃ 18. καὶ ῥύσεται 
22. Ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός ... δάά ἵη πο ἁμήν 

1. 1. Ιησοῦ Χριστοῦ 4. καὶ ρεῖαβ: ἔλιος... Χριστοῦ Ἰ]ησοῦς κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὕ. κατέλιπον 



ο τσαρτ παν ον - 

τΙΤ. 1, 7. ---9, 19. ..-Ἱ 30ὔ 

ιτ! δ1., ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορία ἀσωτίας ὴὴ ἀνυπόταντα, 7 δὲῖ γὰρ Ἰ 
τὸν ἐπίσκοπον ἀνόγκλητον εἶναι ὡς ϐεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, 

μή ὀργίλο», μὴ πάρουν», μὴ πλήκτη», μὴ αἰσχροκερδῆ, 8 ἀλλὰ 
φιλόξενο», φιλάγαθο», σώψρονα, δίκαιο», ὅσιο», ἐγκρατῆ, ὃ ἁ ἀρτᾶ- 8 
χόµενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγον, ἵνα δυνατὸς ὗ καὶ 9 
παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ἁγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγον- 
τας ἐλέγχει. 19 Εισὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι ματαιολόγοι 19 
καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ περιτομῆς, 1 οὓς δεῖ ἐπιστομίζει», 11. 

: οἴτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ 
κέρδους χάρυ. 13 πέν τι, ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτηρ 12. 
Κρῆτες ἀθὶ ψεῦσται, μακὰ θηρία, }αστέρες ἀργαί. 15 μαρτυρία 13 
αὕτῃ ἐστὶν ἀληθής. : δὲ ᾗν αὐτίαν ἔλογχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
ὑγιαύωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μῇ προσέχοντες Ιουδαϊκοῖρ µύθοις καὶ 14 
ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποσερέφομένων τὴν ἀλήθειαν.. 15 πάντα 15 

νὰ καθαρὰ τοῖς πωθαροῖρ ᾿ τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοιρ οὐδὲν 

καθαρύ», ἀλλὰ µεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ ροῦς καὶ ἡ συ»δίδησις. 
16 εὺν ὁμολογοῖῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ 19 
ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸ»  ἀδάκιμοι. 

..Ἓ. | 
Φοηΐρας, απίθα8, ]ανοηίραθ, βθιγίβ. (τα βα]πζατῖθ. 

Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 3 πρεσβύ- ἰ 2 
τας φηφαλίους εἶναι, σεμνούᾳ, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, 
τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ .. πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήµατι ὃ 

 Τ39. ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους, μὴ οἴνφ πολλῷ δεδουλωµένας, καλο- ᾿ 
5 μ διδασκάλους, Α ἵνα σωφρονίζουσιν τὰς νέας φιλάρδρονς εἶναι, 4 

φιλοτέκνους, ὃ σὤφρονας, ἀγνάς, οἰκουρούς, ἀγαθάς, ὑποτασσο- ὅ 
1)98,1. μέγας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσι», ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφη: 

μήται, 6 Τοὺς »εωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σοφρονδίν, 7 περὶ ὃ ή 

ΣΤι4,1 πάντα σεαυτὸν παροχόµενος τύπο» παλῶν ἕ ἔργω», ἐν τῇ διδασκαλέᾳ 
ἀφθορίαν, σδµνότητα, λόγον ὑγιῆ ἀκατάγρωστο», ἵνα ὁ ἐξ δ 

᾿ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ὄχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον. 9 4{ού- 9 
τρ δ λους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, 
1 ρα, 9. μὴ ἄντιλάγοντας, 10 μὴ ροσφιζοµένους, ἀλλὰ πίστιυ πᾶσαν ὃρ- 10 

δδικνυµένους ἀγαθήν, ἵνα εν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

Θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσι». 

Ἐπεφᾶνη γὰρ ] χάρις τοῦ θεοῦ ᾗ σωτήριος πᾶσιω ἀνθρώ- 11 

ποις, 12 παιδεύουσα. ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμονοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς 19 
ποσμικὰρ ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν 
ἐν τῷ οῦν αἰῶνι, 19 προσδεχόµενοι τὴ» µακαρίαν ἁλπίδα : καὶ 13 

10. Ροεί ἀνυπότακτοι Ιπίθτρρ 18. πάντα μέν ... µεμιασμένοις 
ἩΠ. 4. σωφρονίζωσι Ἰ. ἀδιαφθορίαν ... ς (ποπ «θ) θἀά ἵπ Ππθ 

ἀφθαρσίαν δ. λέγειν Βηίθ φαῦλον ΡοΏ... ἡμῶν: ὑμῶν 10. οπι εήν 
βθουπά στα 
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ἐπιφάνειαν» τῇο δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿1η- 
: 4 εσοῦ Χριστοῦ, 13 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἴρα λνερώσηται σος 

ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὺν περιούσιο», 
ὑ]λωτὴν καλῶν ἔργων. 

15 Ταῦχα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ὄλεγχε μετὰ πάσης ἐπιτα- 1 τα, 
Τῆς' µηδείς σου περιφρορείτω. 

1]. 

Εορεποταίος Ομτιεᾷ ᾳπαο ἀθοεπί. ο Ηαετεᾶςο. ἸΜαπάθία ναγῖα. 

ἹὙπομίμνήσκε αὐτοὺς ἀρχαῖς ἑξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, Ι4ἰ- ποιθ,ιν. 
2 Θαρχεῖ, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν» ἑτοίμους εἶναι, Ἰμῃδένα βλασφη- τος 

μεῖν, ἁμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραὔτητα 
3 πρὸς πάντας ἀνθρώπους. ὃδἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖρ ἆφδητοι, 

ἀπειθεῖς, πλανώµενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικέ- 
λαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνφ διάγοντες, στυγητοέ, μισοῦντες ἀλλή- 

4 λους Εὖτε δὲ ᾗ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ α.1ὶ. 
ὅ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, ὅ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ὧν ἐποιή- «τι, ο. 

σαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ «ὺ αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ λον- 
6 τροῦ παλιγγενεσίας καὶ ἀνακαινώσθως πνεύματος ἁγίου, ϐ οὗ 

ἐξέχεεν ἐφ ἡμᾶς πλονσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος 
Ἰ ἡμῶν, ᾖ ἵνα δικαιωθέρτερ τῇ ἐκείου χάριτι κληρορόμοι γενηδῶ- 
6 µεν κατ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίον. ὃ πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τού- 1, 

τῶ» βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ὥνα φροντζωσιν καλῶν ἔργων "5 ον 
προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. «αῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέ- 

Φ Άιμα τοῖς ἀνθρώποι Ὁ μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ 
ἔρειο, καὶ µάχαςρ νομικὰς περιστασο δισὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ 

40 µάταιοι. 190 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ µίαν νουθεσίαν καὶ δεντέ- 
41 ραν παραιτοῦ, 1 εἰδὼςρ ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτά- 

φει ὦν αὐτοκατάκριτος. 
14 Ὅταν πέµψω “4ρτεμᾶν προς σὲ ἢ Τύχικο», σπούδασο»ν ἐλθεῖν «τι, ». 
49 πρὸς μὲ εἰ; Νικόπολο' ἐκεῖ γὰρ κέχρικα παραχειµάσαι, 15 Ζηνᾶν 

τὸν νομικὸν καὶ «πολλὼ σπουδαίως πρόπεμφο», ἵνα μηδὲ αὖ- λετε. 
44 τοῖς λείπῃ. {4 µανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων 

προΐστασθαι εἰ τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ώσιν ἄκαρποι. 

οἱα 

15 “σπάξονταί σε οἱ μετ ἐμοῦ πάντερ. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦν- 
τας ἡμᾶς ἐν πίστει. 

Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμώ». λος, 3 
οσα» 

ΠΠ. 1. ἀρχαῖς καὶ 3. πραύτητα ὕ. τὸν αὗτοῦ ἔλεον Ἱ. γενόµεθα 
8. τῷ θιῷ ... {9 καλά 10. νουθεσίαν ΡοΡί δευτέραν Ῥοι 4ὔ,. αὖά ἵπ 
Ἀπθ ἁμήν 
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Προ» ΦΙΛΗΜΟΝΑ. 

ΡΙ]οπιοηί, Αρρίαθ, Ατοβίρρο. ]αιάαί ΡΗΙΙΘΙΗΟΠΘΩ δὲ οσαὲ αἱ Οπθείπιο 
βοτνο {αρίάνο γοεη]απι ἀθῦ. Ῥταρθησηίϊῖαί 5ο τεάΙζυσυπῃ. 

μον Παῦλος δέσµιος «Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς 
Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 3 καὶ "4πφίᾳ τῇ ἀγα- 2 
πητῇ καὶ «4ρχίππῳ τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ καὶ οἶκόν σου 
ἐκκλησίᾳ. ὃ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ 3 
κυρίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. 

Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου πάντοτε µνείαν σου ποιούμενορ ἐπὶ 
κῶν προσευχῶν µου, ὃ ἀκούων σου εὖν ἀγάπην καὶ τὴν πίστι ὅ 
ᾖν ἔχει πρὸς τὸν κύριον ᾿]ησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 
ὁ ὅπως ἡ κοιρωνία τῆς πίστεώρ σου ἐνεργὴς }ένηται ἐν ἐπιγνώσαι 6 
παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦ», ᾗἼχάρυ γὰρ Ἱ 
ἔχομερ πολλὴν καὶ παράκλήσιν ἐπὶ εῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγ- 
Ίνα τῶν ἁγίων ἀναπέπανται διὰ σοῦ, ἀδελφέ. ὃ 4ιὸ πολλὴν ἐν 6 
Χριστῷ παῤῥησίαν ἔχων ἐπιτάσσει σοι τὸ ἀνῆκον, Ὁ διὰ εὖν 9 
ἀγάπην μᾶλλον παρακαλώ΄ τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, 
νυνὶ δὲ καὶ δέσµιοο Ἀθιστοῦ ᾿]ησοῦ, 30 παρακαλῶ σ8 περὶ τοῦ 10 
ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον, 14 τόν ποτέ !! 
σοι ἄχρηστο», νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστο», ὃν ἀνέπεμψα. 12σὺ 12 
δὲ αὐτόν, τοῦ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 15 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην 18 
πρὸς ἑμαυτὸν κατέχει», ὕα ὑπὲρ σοῦ µοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖρ 
τοῦ εὐαγ]γελίου, 14 χωρὶο δὲ τῆς ση γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα 14 
ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκηρ τὸ ἀγαθόν σου ᾗ ἀλλὰ κατὰ 
ἑκούσιον 16 σώχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραρ ὕα αἰώ- 16 
ριο» αὐτὸν ἀπέχῆς, 39 οὐκ ὅτι ὡς δοῦλον ἀλλ ὑπὲρ δοῦλο», 16 
ἀδελφὸν ἀγαπητό», μάλιστα ἀμοί, πόσφ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν 
σαρκὶ καὶ ἐν κυρίφ 11 εἰ οὖν µε ἔχει κοινωνόν, προσλαβοῦ 11 
αὐτὸν ὡς ἐμά. 18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφοίλει, σοῦτο ἐμοὶ ἑλ- 15 
λόγα. 9 ἐγὼ Παῦλος ἔγραφα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω' ὤα 19 
μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλειο. Ἀθψναί, ἀδελφέ, 20 
ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίφ᾽ ἀνάπαυδόν µου τὰ σπλάγχνα ὁν 
Χριστφ. 

Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, δεἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ 21 
ὃ λέγω ποιῄσει». 32 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζό µοι ξενίαν' ἐλπίω γὰρ 29 
ὅτι διὰ τῶν προσευχών ὑμῶν χαρισθήσοµαι ὑμῦ. 

"σπάζεταί σε ᾿Επαφρᾶς ὁ συναιχµάλωτός µου ἐν Ἄριστῷ 23 
Ἰησοῦ, 39 Μάρκος, ᾿ρίσταρχος, «4ημᾶς, .4ουκᾶς, οἱ συνερ- 24 
γοί μον. 

2, συστρατιώτῃη ὃ. ἡμῖν; ὑμῖν ϐ. παρακαλῶ, ... 1ησοῦ Χριστοῦ 
10. Φεσμοῖς µου 12. αά ἵη Ώπθ προσλαβοὺ 19. διακονῇ µοι 17. µε) 

ἐμὲ 18. ἐλλόγει 320, Χριστῷ: κνρἰῳ 329, σπάξονται 
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25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνευ- δυο, 
µατος ὑμῶν». 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. 
Τ. 

οἱ Εῑας 6υωπιαθ οπιηίυπα, Ίοῦβο πις)ος θπρε]ί8. 

1 Πολυμερῶς καὶ πολνερόπως πάλαι ὁ θεῦς λαλήσας τοῖς 
πατράσιν ἐν τοῖς προφήται ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 

2 ὀλάλησεν, ἡμῖν ἐν υἱῷ, 2 ὃν ἔθηκεν κληβονόμον πάντω», δὲ οὗ 
ὃ καὶ ἐποῄσεν τοὺς αἰῶνας, δὸς ὧν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ 

χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι 
τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, καθαρισμὺν ποιησάµενος τῶν ἁμαρτιῶν », κ. οιε 

4 ἐχάθισεν ἓν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, 4 τοσούτφ κρείτ- 
τῶν γενόμενος τῶν ἀ]γέλων ὅσφ διαφορώτερο» παρ αὐτοὺς κα- 

δ κληρονόµηκεν ὄνομα. δτύι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων Τἱός δν 
μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον. δγέννηκά σ8; Ἴ καὶ πάλο ᾿Εγὼ ἔσομαι «18.1, 

ϐ αὐτῷ οἱ; πατέρα καὶ ἀὐτὸς ἔσταὶ µοι αἷς υἱόν; ὅταν δὲ πάλιν 
εἰσαγάγῃ τὸν. πρωτότοκον εἷς τὴν οἰκουμένην, λέγει Καὶ προσκν- «Ρε οτ, τ. 

Ἶ Ἠσάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ. ᾖἸ καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγ- 6ρε]οι,. 
γέλους λάγει Ὁ ποιῶρ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πρεύματα καὶ τοὺφ 

8 ιτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς Φλόγα, ὃ πρὸς δὲ εὺν υἱόν Ὁ θρόνος 
σου, ὁ θεός, εἰ τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος' ῥάβδος εὐθύτητος ἤ 

Φ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 9Ὁ ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας 
ἀφομίαν' διὰ τοῦτο ὄχρισέν σε, ὁ Θεύξ, ὁ Θεός σου ἔλαιον ἆγαλ- 

10 λάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου. 109 καί Σὺ καν ἀρχάς, κύριε, ὅρα 103, 
τὴν γῆ» ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἶσιν οἱ οὐρανοί" 

14 14 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένει καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 
19 παλαιωθήσονται, {2 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλῶειο αὐτοὺς καὶ 

ἀλλαγήσονται, σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἴ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείφουσι». 
19 εδ πρὸς τία δὲ τῶν ἀγγέλων εἰρηκέν ποτε Κάθου ἐκ δεξιῶν μον μία. 
14 δως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; |4 οὐχὶ οὐ 

πάντες εἰσὶρ λειτουργικὰ πνεύματα εἰ διακονία» ἀποστελλόμενα 
διὰ τοὺς μόλλοντας «ληθονομεῦ σωτηρία; 

1. 

ὨὈδὶ Β]ὶο Ρβτοπάαπι πιαρῖς απαπι Ἱθρὶ ρου αηρεΙοΒ ἐγαά](αθ. Ολσίβίιθ 
Ἡοςπιο {8618 ἐγβίσιπι 681888 Ρ88838. 

1 4ιὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρων προσέχειν ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεἴ- 
2 σι, µή ποτε παραρυώµε». 3 εἰ γὰρ ὁ δ ἀγγέλων λαληθεὶρ λό- ον 

2ῦ. δἀὰ ἵπ ἄπο ἁμήν 
ο 1. 1. ἐσχάτων 2, τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν ὅδ. αθαρισµόνι Ῥτάθια 
δὲ ἑαυτοῦ .,. -ἁμαρτιῶν ἡμῶν 

Π. 1. ἡμᾶς προσέχει ... παραῤῥυῶμεν 



πα. 

ΠΕΡ. 2, δ. --- ὃ, ὁ. | 509 
σον πω εωεωυ ο ῆ ῆ ῆῥὪπηρμα 

06 ἐγένετο βέβαιο» καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοῇ ἔλαβον 
ὄνδικο» µισθαποδοσίαν, ὃ πῶς ἡμεῖς ἐκφενξόμεθα τηλικαύτης ὃ 
ἀμελήσαντες σιοτηρίαρ; ἥτις ἀρχὴ» λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ 
κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη,. 4 συνετιµαρ- ὁ 
τυροῦντος τοῦ Θεοῦ σηµείοις τὲ καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνά- 
µεσυ καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ τὴν αὐτοῦ θέλησι». 

Ουὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οὐιουμένην τὴν μέλλουσα», ὅ- 
«δε, περὶ ᾗς λαλοῦμε». ὃ διεμαρτύρατο δέ πού τι λέγων Ίΐ ἐστιν ὃ 

ἄνθρωπος ὅτι µιμνήσκγ αὐτοῦ; ᾖ υἱὸς ἀνθρῶπου ὅτι ἐπισκέπτῃ 
αὐτόν; Ἰ ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ Ἰ 

Ἡ ο 18, σιμῇ ἑστεφάνωσας αὐτόν, ὃ πάντα ὑπέταξαρ ὁ ὑποκάτω τῶν ποδῶν 8 
Ερνῖ,Ὀ. αὐτοῦ. ἐν γὰρ τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκορ αὐτῷ 

ἀνυπότακτον᾽ νῦν δὲ οὕπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτετα]μένα. 
Ὁτὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν ᾿Ιησοῦν ϐ 
διὰ τὸ πάθηµα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφαρωμένο», ὅπως 
χάριτι Θεοῦ ὑπὲρ παντὸς Ίεύσηται Θανάτου. /0 ἔπρεπεν γὰρ 10 

Κο 11.36. αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα καὶ δὲ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 

δόξα» ἀγαγύντα τὸν ἀρχηγὸ» τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθηµά- 
των σελειῶσαι. 116 τα γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς 14 

Μια] πάντες δὲ ἦν αἀίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 

Ρε)». 12 ]γων ᾽4παγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς µου, ἐν µέσφ 12 
λδεσ1δ. ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. {5 καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ 19 
Εεθατε. αὐτῷ. καὶ πάλιν ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ µοι ἔδωκεν ὁ θεός. 

14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κξκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρλός, καὶ 14 
: 1 αὐτὸς παραπλησίωρ µοτέσχεν τῶν αὐτῶν ἕνα διὰ τοῦ θανάτου 

11 1,19. χαχαργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ ἔστιν τὸν 
διάβολο», 15 καὶ ἁπαλλάξῃ τούτους ὅσοι Φόβφ θανάτου διὰ 16 
παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16δοῦ γὰρ δή που ἀγγέ- 16 
λων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος «4βραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 
17 θεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἑλεή- 17 

µων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν θΘεύν, εἰς τὸ 
ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθε» αὐ- 16 
τὸς πειρασθείςο, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθήσαι. 

ΠΠ. 
ΟἨσιβίπβ ΜοβῬ πιβ]ο;. ἸΜοβθβ πον Ίπιραπθ βρτθίαϐ, πιπ]έο τοηαβ 

Οπβίαθ. ΄ 

Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιοι, κλήσδως ἐπουρανίου μέτοχοι, κατανοή- 4 
σατε εὺν ἀπύόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦ», 
2 πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτόν, ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν τῷ οἴκῳ 2 

εκαλ»]. αὐτοῦ. ὃ πλείονος γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μανσῆν ἠξίωται καθ 3 

7. κά ἵη πο καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου 4, 
σαρκὸς καὶ αἵματος 

ΠΠ. 1. Χριστὸν Ιησοῦν 9. ἓν ὅλῳ τῷ ὃ. δόξης οὗτος 
Νο. Του! εὔ, Τί, 24 
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----------ουωο---. 

4 ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴκου ὁ πατασκενάσας αὐτόν. 4 πᾶς 
) }ὰρ οἶκος κατασκενάζεται ὑπὸ τινός, ὁ δὲ πάντα κατασκευάσας χαιατ. 

«5 θεός. ὃ καὶ Μωυσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳφ τῷ οἵκφ αὐτοῦ ὡς θερά.. 
«πων εἰ µαρτύριον τῶν λαληθησοµένων, 6 Χριστὸς δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ 
τὸν οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς, ἐὰν τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ 

ον» 

καύχημα τᾷς ἐλπίδος κατάσχωμε». Ἓ.. 
, 4 , 4 ” σ , 3 » - 

Ἱ 4ιὸ, καθώς λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Σήμερο» ἐὰν τῆς μι 
8 φωνῆς αυτοῦ ἀκούσητε, Ὁ μὴ σκληρύνητο τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἓν «Ετ1η 

τῷ παραπικρασμφ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμφ, νυν 
9 9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιµασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα 
10 µου τεσσεράκοντα ἔτη. 10 διὸ προσώχόισα τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ 

εἶπον άεὶ πλανώνται τῇ καρδίᾳ᾽ αὐτοὶ δὲ οὖν ἔγνωσαν τὰς ὁδούς 

11 µου, 1 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ µου Εἰ εἰσελεύσονεαι εὖ τὴν κατα- ϱ. 3- 
19 παυσί µου. βλέπετε , ἀδελφοί, µή ποτε ἔσται ὄν τινι ὑμῶν 

καρδία πονηρὰ ἀπιστίαρ ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ ζῶντος, 
19 15 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ ἑκάστην ἠἡμέραν, ἄχρις οὗ 

τὸ σήμερον καλεῖται, ὕα μὴ σκληρυνδῇ ἐξ ὑμῶν τις ἀπάτῃ τῆς 
14 ἁμαρτίας .... μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν 
16 ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν. ματάσχωµεν. 15 ἐν ο. 
τῷ λέγεσθαι Σήμερον ἐὰν τῆς φωνής αὐτοῦ ἀκούσῃτε, μὴ σκλη- 

16 ρὕνητε τὰς καρδίας. ἡμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρᾶσμφ' 16 τίνες γὰρ 
ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἆλλ οὐ πάντες οἱ ἐξελθύντες ἐξ 

{7 Αιγύπτου δια Μωνσέως; 17 τίσιν δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα σπα 1, 
ἔτηι οὐχὶ τοῖς ἁμαρτήσασιν! ὧν τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμφ. 

18 [8 τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ 
19 μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν; 19 καὶ ῥλέπομεν ὅ ὅτι οὐκ ἠδυνήθησαν εἶσελ- 

θεῖν διὰ ἀπιστίαν. .,.. 

ΙΥ. 
Εεαιῖθβ Ρτοπιίδβα οαάαοία ἁαία ρῖς ροτ ΟἨπίείαπι. οτί ἀῑνίπί νῖβ. 

1. 

τα 14, 

ι Φοβηδῶμεν οὖν µή ποτε καταλειποµένης ἐπαγγελίας είσελ- 
θεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι, 

φ καὶ γάρ έσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι' ἆλλ οὐκ ὠφέ-. 
λησεν. ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συγκεκραμένος τῇ πίστει 

3 τοῖς ἀκούσασιν. ὃ εἰδερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπανυσιν οἱ πιστεύ- 
σαρτες, καθὼς εἴρηκεν 1νρ ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου Εἰ εἰσελευ- νι 
σονται εἰς τὴν κατάπαυσίν µου, καΐτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολής 

4 κόσμου γενηύ ἔντω». 4 εἴρηκεν Τὰρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως 
Καὶ κατἔπαυσε» ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ εῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν «οι. 

ᾱ. τὰ πάντα ϐ. ἐαν: ἐάνπερ ..» µέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωµεν 
9. ἐπείρασάν µε ... ἐν δοχιµασίᾳ: ἐδοκέμασάν μὲ ... 'τεσσαράκοντα 
10. ταύτῃ: ἐκείνῃ 13. τις ἐξ ὑμῶν. 14. γεγόναµεν τοῦ Χριστοῦ 10. εἶνες; 
τινές 17. τεσσαράκοντα 19. ια: δὲ 
1. 4. οὕτω 



ΠΕΡ. 4, ὕ. --- ὅ, 7. 471 
ἔργων αὐτοῦ. ὅὃ καὶ ἐν τούτφ πάλι Εἰ εἰσελεύσονται οἱ εὖν 
κατάπανσίν µου. δἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τιὰς εἰσελθεῖν εἰς 
αὐτῆν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον διὰ ἀπεί- 

819. θεια», Ἰ πᾶλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέρα», «Σήµερο», ἐν «{ανὶδ λέγων μετὰ 
«ριώσᾳ», τοσοῦτο» χρόνο», καθὼς προείρηται «Σήμερον ἐὰν τῆς φωνής 
"οσα, φὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν. δεἰ γὰρ 

αὐτοὺς Ἴησοῦς κατέπανσε», οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα 
ἡμέρας. ὃ ρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ. 

86 

9 

10ῥ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπανσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὺς κατέ- 10 
ὦ 4 ” 3” 2 - ο 1 4 -” ασ, « φ 

παυσεν απο τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ιδίων ὁ θεός. 
Σπουδάσωµεν οὖν εἰσελθεῖν εἶν ἐκείνην τὴν κατάπανσι», ὕα 11 

ϕ 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνδργὴς καὶ ̓ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαι- 
ραν δίστοµον καὶ διικνούµενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῇς καὶ πνεύ- 
ματος, ἁρμῶν "τε καὶ μνελῶν, καὶ κριτικὸς ὀνθυμήσεων καὶ 

μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείαςο. 12ζῶν γὰρ 12. 

ἐννοιῶν καρδίας ' 19 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, 18 

πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισµέγα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς 
ὃν ἡμῶν ὁ λόγος. 

ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυράµενον συµπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶ», 
πεπειραµένον δὲ κατὰ πάντα καθ ὁμοιότητα χὠρὶς ἁμαρτίας. 

ή Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγα» διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, 14 
τ5. ]ησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 35 οὐ γὰρ 16 

1, 23, 16 προσερχώµεθα οὖν μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα 10 
λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρο» βοήθεια». 

ὅ. . 
Οµη]βέμβ ροπξεςσ 1η αθἰθγη πι, β80θγάΟΡ εἱουί Μο]ο]λίδθάθο. Ταγά]ίαβ 

Ιδούοσυπα ἰαχαίυς. 

.Πᾶρ γὰρ ἀρχιερεὺς. . ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑαὲρ ὧν- 
3 θρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε 
6.15, καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιώ», 2μετριοπαθεῖν δυνάµενος τοῖς ἀγνοοῦ- 

σιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίχειται ἀσθένεια», ὃ καὶ 
2 ” ” 4 .) ϱ 

δί αὐτὴν ὀφείλαι, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ 
1 31. προσφέρειν περὶ ἁμαρτιῶν. ἀ καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν 

. 2 4 ρ ς ει .” αν , ο] , 
τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Φεοῦ, καθώσπερ και «4αρῶν». 

«Ες 28,1. ὅ οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, 
4ρᾳ 3 1. 3 λ) ὁ « λ , 4 » «2 , 3 3 , ρ 

αλ αλῆσας προς αυτον γιο µου εἶ συ, ἐγὼ σηµερον Ίεγεν- 
ρε ιο, ρηκά σε’ θχαθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ. λέγει Σὺ ἑερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα 

κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. ᾖἸὃ ος ἓν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς 
αὐτοῦ δεῄσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάµενον σώζειν αὐτὸν 

ϐ. διά: δὲ ἸΊ. προείρηται: εἴρηται 12. ψυχῆς τε Ίὔ. «6 (ΠΟΠ ς) πι- 
πειρασµένον 16, ἔλεον 

Υ. 3. δὲ αὐτήν: διὰ ταύτην ... οὕτω... ὑπὲρ ἁμαρτιῶν 4. ἀλλὰ ὁ 
ε.. Καθώσπερ: καθάπερ ... ὃ «4αρών ὅ. οὕτω 
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ἐκ Θανάτου μετὰ κπραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύω». προσενέγκας καὶ 
8 εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, ὃ καύτερ ὦν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' 
ὁ ὧν ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, ὃ καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούου- 
Ί0σιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου, 10 προσαγορευθεῖὶς ὑπὸ 

τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν σάξιν Μελχισεδέκ. 
14 Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερµή»ευτος λέγειν, ἐπεὶ 
13 νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. «καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι δι- 

δάσκαλοι διὰ τὸν χρόνο», πᾶλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκει» ὑμᾶς 6. ε, 5. 
τίπ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε Ι 003, 3. 

19 χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς. ᾖ{δ πᾶς γὰρ ὁ 
µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγον δικαιοσύνης, »ήπιος γάρ ἐστιν" 

14 ἵὰ τελείον δέ ἐστιν ᾗ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ὄξυ τὰ αισθη- 
τήρια γεγυμνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισι» καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 

γΙ. 

Ταγάϊίκιθ ἀθροβῖία αἆ Ῥογίθοία πἰιεπάααι. Τοίθοᾶο ἹσθραταΡ]]]6. 
Εἰάερ ΑὈτα]ιαποί. 

1 4ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴ» 
τελειότητα φερώµεθα, μὴ πάλι» θεμέλιον. καταβαλλόμενοι μετα- 

ὃ νοίας ἀπὺ νεκρών ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεό», 2 βαπτισμῶν 
διδαχῆς, ἀπιθέσεώς τα χειρώ», ἀναστάσεώς τε εκρῶν, καὶ κρέµα- 

ὃ τοῦ αἰωνίου. ὃ καὶ τοῦτο ποιήσοµεν ἐάνπερ ἐπιτρόπῃ ὁ θεός. 19ο 4,15. 
ὁ Ἰἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας Ἰευσαμένους τὸ τῆς 

δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου 
ὅ καί καλὺν γευσαµένους Θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰώνος, 
6 θκαὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰ µετάνοιαν, ἆνασταν- 
7 ροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντας. Ἰ γῆ 

γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ 
τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δὲ οὓς καὶ γεωργεῖται, µετα- 

ϐ λαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ 8 ἐκφέρονσα δὲ ἀκάνθας καὶ 
τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ᾗς τὸ τέλος εἰς καῖσι». 

9 Πεπείσµεύα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, 'τὰ κρείσσονα καὶ 
10 ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ 

θεὺς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργον ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἦς ἐνεδείξασθε ι τι ι,.. 
εἰς τεὺ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 

11 11 ἐπιθυμοῦμον δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴ» ἐνδείκνυσθαι σπονδὴν 
12 πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους, Ίλίνα μὴ νωθροὶ 

έρησθε, µιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ µακροθυµίας κληρονο- 
19 μούντων τὰς ἐπαγγελίαςο. 15 τῷ γὰρ ᾽4βραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ 

Θεός, ἐπεὶ καί οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ "δω, 
14 ἑαυτοῦ, 14 λέγων Ἡ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πλη- 

12. οὗ: καὶ οὐ 
1. 7. πολλάκις ἐρχόμενον Θ. κρείττονα ... οὕτω 10. τοῦ κόπου 

ες ἀγάπης 
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θυνῶ σε’ 1ὅ καὶ οὕτως µακροθυµήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας. 15 
16 ὤνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης 18 
αὐτοῖς ἀφντιλογίας πέρας εἰ, βεβαίωσιν ὁ ὄρκος 17 ἐν ᾧ περισ- 17 
σότερο» βονλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἔπαγ- 
γδλίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσον ὄρκφ, 18 ἕνα 18 
διὰ δύο πραγμάτων ἁἀμοεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι 
Θεόν, ἰχυρὰν παράκλησι ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς 
προκειµένης ἑἐλπίδος, 19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ 19 
τα καὶ βοβαίαν καὶ εἰσθρχομένην αἱ; τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπε- 
τάσµατος, 3Ο ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ 20 
τὴν τάξιν Μελχιοεδὲκ ἀρχιερεὺς γδνόµενος εἰς τὸν αἰῶνα. 

γ]. 

Μο]ολιεοάθο ΑΌΓΑἨΑΙΠοΟ ΤθνΙάθαιθ πηβ]ος θἱ Ολτὶείας ρου{οχκ ποβίος 
ἵη βθίθτηυπη. 

ο” 

56 14, Οὗτος γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ 1 
"φοῦ ὑψίστου, ὁ συραντήσας -4βραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς 
«. τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν, 2ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων 3 

ἐμέρισον “4βραάμ, πρώτον μὲν ἑρμη»ευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης 
ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὃ ἐστιν βασιλεὺς δἱρήνης, ὃ ἀπάτωρ, ὃ 
ἁμήτωρ, ἀγενεαλόγητορ, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτο ζωῇο τέλος ἔχων, 
ἀφομοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺρ οἱ τὸ διγνεκές. 

3. Θεωρεῖτα δὲ πηλίκος οὗτος ᾧ καὶ δεκάτη». 4ῤραὰμ ἔδωκεν ἆ 

ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης. ὃ καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν «4ευὶ ὅ 
Ἆπι 18, γῇν ἱερατείων λαμβάνοντες ὀντολὴν ὅ ὄχουσιν ἀποδεκατοῖν τὸν λαὸν 

κατὰ τὸν »όμο», τοῦτ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξελη- 
λνθότας ἐκ τῆς ὀσφύος 4βραάμ θὸ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ 6 

αὐτῶν δεδεκάτωκε» «τὸν “4βραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγ]γελίας 
εὐλόγηκον». ᾖἸἼχωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίαρς τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ Ἱ 
κρείττονος εὐλογεῖται ὃκαὶ ὧδ μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες 8 
ἄρθρωποι λαμβάνουσι», ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. Ὁ καὶ ὡς 9 
ὅπος εἰπεῖν, διὰ 4βραὰμ καὶ «4ευὶς ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκά- 
φώται 10ὅτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύί τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν 10 
αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. 

Εἰ μὲν οὖν τελείωσι διὰ τῆς «4ευιεικῇς ἑδρωσύνης ἤν, ὁ 11 
λαὸς γὰρ ἐπ αὐτῆς »ενοµοθέτηται, τίρ ὅτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἑερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξυ 
4 αρὼν λέγεσθαι 13 μετατιθαµένης γὰρ τῆς ἱδρωσύνης εξ ἀνάγκης 12 
καὶ »όμου μετάθεσις Ίένεται, 19 ἐ ἐφ ὃν γὰρ λάγεται ταῦτα, φυλῆς 13 

ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ ᾗς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θνσιασεηρίῳ 

14 πρόδηλο»ν γὰρ ὅτι ἓξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκον ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς 14 

15. οὕτω ι 
σΠ. 1. τοῦ ὑψίστου: «6 (ποπ ς) οπι τοῦ ὁ. ἀφωμοιωμένος ὕ. ἀπο- 

δεκατοῦν ϐ. «4ευί 11. ἐπ αὐτῇ ... νενοµοθέτητο 
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15 ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν. ἴὃ καὶ περισσότε- 
ϱον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ 

16 ἀνίσταται ἐερεὺς ἕτερος, 19 ὃς οὐ κατὰ νόµο» ἐντολῆς σαρκίνης 
{7 γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. 17 μαρτυρεῖται ὀρντιρι. 

γὰρ ὅτι σὺ ἑοροὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδεκ. 
18 “ἀθέτησις μὲν γὰρ ᾖίνεται προαγούσης ὀντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς 
19 ἀσθανὲς καὶ ἀνωφελές, 49 ρὐδὲν γὰρ ἐταλείωσε» ὁ νόμος, έπεισα- 
90 γωγὴ δὲ κρἈίστονος ἐλπίδος, δι ᾗς ἐγγίζομεν τῷ θΘεῷ. 30 καὶ 

καθ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας 
21 εἰσὶν ἱερεῖρ 7εγονότες, 34 ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγον- 

το πρὸς αὐτόν Ὥμοσεν κύριος, καὶ οὐ μοταμεληθήσεται Σὺ 
22ιερεὺς εἰς τὸν αἰῶναἲ. 37 κατὰ τοσοῦτο κρείστονος διαθήκης ᾗ ὃν οτι 
29 γέγονεν ἔγγυος ᾿Ιησοῦς. 35 Καὶ οἱ μὲν πλείονές είσιν γεγονότος 
24 ἱερεῖρ διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένει» 34 ὁ δὲ διὰ τὸ 

μόνοι». αὐτὸν εἶ, σὺν αἰῶνα ἀπαράβατον δχει την ἱερωσύνην. 
2ὔ 25 ὅθεν καὶ σώζειν είς τὸ πάντελὲς δύγαται τοὺς προσερχοµένους 

δὺ αὐτοῦ τῷ θεᾷῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶ». 
2 «"Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, 

ἁμίαντου, κθχωρισµένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 
27 τῶν οὐρανῶν γενόμενος, 27ὃς οὖκ ἔχει καθ ἡμέραν ἀνάγκη», 

ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖο, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας 
ἀναφέρει», ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ' τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ει .. 

28 ἑαυτὸν ἀνδνέγκας. 328 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστῃσιν ἀρχιξ- 9, τ.ι». 
ρεῖς ἔχορτας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δδ τῆς ὁρκωμοσίας τῇς μετὰ 
τὸν νόµο» υἱὸν εἷς τὸν αἰῶνα τετελειωμέγο». 

ΥΠΙ. 

ΟοεἱθδΜΒβ ροπΏ {οκ ποβίος, Ἀμοίος πονὶ ουσ Ὀθο Γοθάθσία γοίθτθ 
ΠΠΘΙΙΟΣΙ8. 

] Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγοµένοις, τοιοῦτον ὄχομεν ἀρχιερέα 
ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρα- 

9 νοῖς, 2τῶν -ἁγίων λειεουργὸς καὶ τῆς σκηνής τῆς ἀληθινῆς, ὃν 
ὃ ἔπηξεν ὁ κύριο, οὖκ ἄρθρωπος. ἃ πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἷς τὸ ει. 

, προσφέρειν δῶρά τ8 καὶ θυσίας καθίσταται, ὅθεν ἀναγκαῖον 

ὁ ὄχειν τι καὶ τοὔξορ ὃ προσενέγκῃ. 4 εἰ μὲν γὰρ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ' 
ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόνεων κατὰ νόµον τὰ δῶρα, 

ὅ ὅ οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουραρίων, κα- 10,1. 
θὼς κεχρημάτισται Μωνσῆς μέλλων ἐπιτελεῦν τὴν σνκηνήν' Ὅρα "Ἐκ, 
γάρ ΦΊσιν ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἓν κο. ὦ, 

ϐ τῷ ὄρει' Όνυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσφ καὶ ᾖν 3 

14. οὐδὲν περὲ ἱερωσύνης 16. σαρνικῆς 17. μαρτυρεῖ 21. θά ἵη βηθ 
κατὰ τὴν τάξιν. Μελχισεδέκ 22. τοσοῦτον 20. ΟΠ καό Ῥπ]ι8 3 

ΥΠΙ.. 2. οὐκ: καὶ οὐκ 4. τῶν προσφερόντων τῶν ἱερέων . « τὸν νό- 
μον ὅὕ. ποιήσης ϐθ. τέτευχε 
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κρεἰττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείστοσιν ἐπαγγε- 
λίαις φενοµοθέτηται. 7 Εἰ γὰρ ἡ πρώίη ἐκείνη ὖν ἄμεμπτος, οὖκ Ἱ 

ο) ἂν δευτέρας ἐξητεῖτο τόπος. ὃ μεμφόμενος γὰρ αὐτοῖς λέγει Ιδοὺ 8 
ὃν, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκορ 

Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿]ούδα διαθήκην καινήν, δοῦ κατὰ ϐ 
τὴν διαθήκη» ἡν ἐποίησα τοῖς πἀτράσι» αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλα- 
βομένου μου τῆς χειρὸθ, αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ 749 “4ἰγύπτον, 
ὅτι αὐτοὶ οὖν ἐνέμειναν ἓν τῇ διαθήκῃ µου, κάγὼ ἠμέλησα αὐ- 

10, 16, τῶν, λέγει κύριος. 10 ὅτι αὕτη ᾗ διαθήκη ὖν διαθήσοµαι τῷ 10 
οἴκφ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείναρ, λέγει κύριος, διδοὺς γύ- 

20ο6µ6. µου µου εἷς τὴν διάνοια» αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπι- . 
Ἰράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι 
εἰ λαόν. 34 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ 14 
καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸ» αὐτοῦ, λέγων Γνῶδι τὸν κύριο», ὅτι 
πάντες εἰδήσουσίν µε ἀπό μικροῦ αὐτῶν ἕως “μθγάλου᾽ αὐτῶν. 

1ο, 1τ. 13 ὅτι Άρωο ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐ- 12 
. τῶν οὐ μὴ μνησθώ ἔτι. ΄ 15 ἓν τῷ λάγειν Κανὴν πεπαλαίωκεν τὴν 13 

πρώτη»᾽ τὸ δὲ παλαιουμενὸν καὶ γηράσκον ἐγγὸς ἀφανισμοῦ. 

ΙΧ. 

Οαπούυασίατω νούυβ εὖ οοθ]πα βαποὐιασίαπι Ογ]ς. Ππιροτέοσία Μοθβίοβ 
οἱ Ρετίθοία ΟΙτῖδεῖ οχρὶαίῖο. 

μκὰν Εἶχεν μὲν "οὖν καὶ ἡᾗ πρώτη δικαιώµατα λατρείας τὸ τὰ 
νο να. ὤγιον κοσμικό». 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡᾗ πρώτη, ἐν ᾗ ή τα 3 

«9. λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ᾗ πρὀθεσιρ τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται 
ἅγια,. ὃ μετὰ δὲ τὺ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ ἡ λεγοµένη 8 
ἅγια ἁγίων, 3 χρυσοῦν ἔχουσα θυµιατήῥιον καὶ τὴν κιβωτὸν σῆς 4 
διαθήκης περικεκαλυµµένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ 
ὄχουσα τὸ μάννα καὶ ᾗ ῥάβδας “4αρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ 

«Εε1ο1. πλάκες τῆς διαθήκης, ὃ ὑποράρω δὲ αὐτῆς «Χερουβίμ δόξης κα». ὅ 
τασκιάζοντα σὸ ἑλαστήριον' περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ 
µέρος. ϐ Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασµέάρων εἰς μὲν τὴν πρώτην: 6 
σκηνήν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 
7 εἰς δὲ τὴν δεντέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαντοῦ µόνος ὁ ἀρχιδρεύς, οὐ Ἱ 
χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν εοῦ λαοῦ ἆγνοη- 
µάτων, ὃ τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, µήπω πεφα-. 8 
νερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκη»ῆς ἐχούσης' 
στάσι», ὃ ἥτιρ παραβολὴ οἷς τὸν. καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ Ὁ 

1. ὃν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μῇ δυνάµεναι κατὰ συνεί- 
δῇσιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 10 µόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ 10 
πόµασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς καὶ δικαιώµασι σαρκὸς µέχρι 
καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμονα. | 

41. πολίτην: πλησίον 13. τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 
ΓΧ. 1. ᾗ πρώτη σκηνή 2. ἅγια: ς (ποη «θ) ἁγία 6. οὕτω 



976 ΠΕΡ. 9, 11. --- 10, 1. 

11 Χριστὺὸς δὲ παραγενόµενος ἀρχιδρεὺς τῶν μελλόντων ἆγα- 1401. 
δῶν, διὰ τῇς μείζονος καὶ τολειοτέρας σκηνῆς οὐ χδιροποίήτον, 

42 τοῦτ ἔστιν οὗ ταύτης τῇς κτίσεως, 13 ϱὐδὲ δὲ αἵματος εράγω» 
καὶ µόσχων, διὼ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῇλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ 

13 ἅγια, αἰωνίαν «λύτρωσιν εὑράμενος. δε γὰρ τὸ αἷμα εράγων 
καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαµάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωµένονς 

14 ἁγιάζει πρὸς τὴ» τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 14 πόσφῳ μᾶλλον τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίον ἑαυτὸν προσή»εγκεν 
ἅμωμον τῷ θεῴ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων 
εἶς τὸ λατρεύει θεῷ ζώντι. .ΤΑ 31, 9, 

1ὔ Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστώ, ὅπως θανά- 3, 1. 
του γενοµένου εἰς ἀπολύτρωσυ τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παρα- 
βάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κοκληµένοι τῆς αἰωνίου κλη- 

16 ρονοµίας. 106 ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ὀἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ 
17 διαθεµένου 17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μή ποτε 
18 ἐσχύοι ὅτε ζῇ ὁ διαθέµενος 185 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρίς αἷμα- 

΄λθτος ἐγκεκαώισται. 19 λαληθείσηο γὰρ πάσηο ἐντολῆς κατὰ »όμον Ἐν λε, 
ὑπὸ Μωνσέως παντὶ τῷ λαφ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ "Και. 
τῶν τράγω» μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίου καὶ ὑσσώπου, αὐτό 

20 τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν, 20 λέγων Τοῦτο τὸ ο. 
21 αἷμα τῆς διαθήκης ᾗ ᾗς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός. 34 καὶ ολ 

σκηνῆν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίος 
22 ἐράντισον. 23 καὶ σχεδὸ» ἐν αἷματι πάντα καθαρήεται κατὰ τὸν “ων αν 
98 ρόμο», καὶ χωρίς αὐματεκχυσίας οὐ Ἰύεται ἄφεσιο. 25 ἀνάγκη 

οὖν τὰ μὲν ὑποδείματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρί- 
ζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θνσίαις παρὰ ταύτας. 

243 οὗ γὰρ εἰς χειροποίητα ἅγια εἰσῆλθεν ὁ Χριστός, ἀρτήυπα 
τῶν ἀληθινῶ», ἀλλ εἶ αὐτὸν τὸν οὐρανό», νῦν ἐμφανισθῆναι 

2ὔ τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν», 35 οὐδ ἕνα πολλάκις προσ- 
φέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια καὺ 

26 ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίφ' 36 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκιο πα- 
θοῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, φυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελεί τῶν 
αἰώνων εἰς ἀθ έτησιν ἁμαρτίαρ διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρω- 

ται. 3] καὶ καθ ὅσον ἀπόκειται τοῖς. ἀρθρώποις ἅπαξ ἄποθα- 
98 ναῦρ, μετὰ δὲ εοῦτο αρίσις, 28 οὕτως καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσε- 

ναχθεὶς οἷς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς 
ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρία». 

Χ. 
1.οχ υπιῦτα πονὶ {οθἀθσῖθ,. Ῥϊαουσ]α Ἱθρῖς θὗ νθγαπι ρἱποσίασπι Ολτίςεῖ. 
Ααοτὶβοία αΏο]ία. Τ9/{8οἱοηῖθ ρτβνθ οσἴπιθη. Οοπείαπῶε Πάθί ἶδιθ. 

/ Σχιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν ο, ασ η, 

415. ταύρων καὶ εράγων 14. ἡμῶν: ὑμῶν 18. οὐδέ: οὐδ 19. τῶν τρά- 
γων: Ο1Ώ τῶν ... ἐῤῥάντισε 321. ἑῤῥάντισε 3260. νῦν 28. 051 καὲ 



ΠΕΡ. 10, 2. --- 25. 277 

4 » ϱ ρ 3 3 4 - 3 - , 9,9... Την εἰκονα τῶν πρα]µατω», κατ ἔγιαυτον ταῖς ανταῖς θΌνσιαις 

σε «9, 5, ἁμαρτίαρ. ὅ διὸ εἰσερχόμενος εἷς τὸν κόσμο» λέγει Θυσίαν καὶ 

αἷς προσφέρουσι» εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτα δύναται τοὺς προσερ- 
χοµένους τελειώσαι 3 ἐἀπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόµοναι, 3 
διὰ τὸ µηδεµίαν ἔχειν ὅτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας 
ἅπαξ κεκαθαρµένους; ὃ ἀλλ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρειῶν κατ 
ἐνιαυτόν 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν 

 προσφορὰν οὖχ ἠθέλησας, σώμα δὲ κατηρτίσω μοι, ὃ ὁλοκαντώ- 
µατα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ηὐδόκησας, ἸἼ τότε εἶπον ᾿]Ιδοὺ ἤκα, 
ἐν κεφαλίδι βιβλίου Ἰέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι ὁ θεὸς τὸ 
θέληµά σου. ὃ ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ 8 
ὁλοκαντώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὖκ ἠθέλησας οὐδὲ χὐδόκησας, 
αἴτινες κατὰ νόµον προσφέρονται, Ὁ τότε εἴρηχεν ᾿Ιδοὺ ἤκω τοῦ 9 
ποιῆσαι τὸ θέληµά σου. ἀφαιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερο» 
στῄσῃ, !0 ἐν ᾧ θελήµατι ἡγιασμένοι ἐσμὲν οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς 10 
τοῦ σώματος ᾿Ιησοῦ Χρωτοῦ ἐφαάπαξ. 

Καὶ πᾶς μὲν ἑἀρεὺς ἔστηκεν καθ ἡμέραν λειτουργών καὶ 11 
τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἴτινες οὐδέποτε δύναν- 

-ᾱ ὁ οἱ ὐν ο 

13, 4. οἱο σαέ περιελεῖν ἁμαρτίαρ᾽ 13 αὐτὸς δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσε- 13 
ον νέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηγεκὲς ἐκώθισεν ἐν δεδιᾷ τοῦ θεοῦ, 9 τὸ 19 

᾿λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν 

ποδών αὐτοῦ. 4 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς 14 
τοὺς ἁγιαζομένους. 15 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιορ' 15 

«ο ατ, μετὰ γὰρ τὸ προδιρηκέναι 16 “αὔτη ἡ διαθήκη νν διαθήσομαι 16 Ἱ 

ο 
| 

πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκεύας, λέγει κύριος 4ιδοὺς 
ρόμους µου ἐπὶ καρδίας. αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν 

οος ἐς, ἐπιγράψω αὐτούρ, 17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν 17 

κρὶ ὃ, 14, 

αὐτῶν οὗ μῇ μνησθήσομαι ἔτι 18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτω», οὐκέτι 18 

προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 
Ἔχοντες οὗ», ἀδελφοί, παῤῥησίαν αἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων 19 

ἐν τῷ αἵἷματι Ἰησοῦ, 30 ᾗν ἐνεκαίισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατο» καὶ 20 
ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατος, τοῦτ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 

:31 καὶ ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 22 προσερχώµοθα 91 13 
μεί ἀληθυῆς καρδίας ἐν πληροφορία πίστεως, ῥδραντισμένοι 
τὰρ καρδίας ἀπὸ συνειδήσθως πονηρᾶς, 35 καὶ λελουμένοι τὸ 23 
σῶμα ὕδατι καθαρῷ, κατέχωµεν εὖν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος 
ἀκλινή" πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος 34 καὶ κατανοῶμεν ἀλλή 234 
λους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλών ὄργων, 325 μὴ ἐγκαταλεί- 25 
ποντες τὴν ἐπισυναγωγῆν ἑαυτώ», καθὼς ἔθος τισ, ἀλλὰ παρακα- 
λοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέρα». 

Χ. Ἰ. αἷς; ἅς 2. «6 (ποπ ς) οπι οὖκ ϐ. εὐδόκησας δ. θυσίαν καὶ 
προσφοράν ... εὐδόκησας ... τὸν νόµο» 9. τοῦ ποιῆσαι; δἀάᾶ ὁ θεός 
10. σ9 (ποπ ϱ) 0πι οἱ ... τοῦ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ 17. μνησθῶ 22. ἐρῥαν- 
τισµένοι 

ο κ. -- υ --υὺ-ὺὴ- 



878 ΠΕΕ8. 10, 96. --- 11, 7. 

26 Ἔκουσιως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν την 6, ε.α. 
ἀπίγρωσιν τῆς ἀληθείας, οὐχέτει περὶ ἁμαρτειῶν ἀπολείπεται θυσία, 

97 17 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλ- 
28 λοντος τοὺς ὑπεναντίους. 38 ἀθετήσας τις νόµον Μωυσέως χωρὶς «Όιιτ,ς. 
29 οὐκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τριδὶν µάρτυσιν ἀποθνήσκει' 35 πόσφ 

δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν οἱὸν τοῦ Θεοῦ κατα- 
πατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἠγησάμενος, ἐν ᾧ 

30 ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 39 οἴδαμεν γὰρ «Ρι 1, 
τὸν εἰπόντα Ἐμοί ὀκδίχῃσις, ἐγὼ ἀνταποδώσω ' καὶ πᾶλιν Αρυεῖ 8 Ἅ 13 19 1. 

3Ί κύριος τὸν λαὸὺν αὐτοῦ. δΙ φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἷς χεῖρας Θεοῦ ἵνα 
ζώντος. 

32 «ναμιμνήσκεσθο δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντερ 
35 πολλή» ἄθλησιν ὑπεμείατε παθηµάτων, ὃ5 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς 

τα καὶ θλήψεσι θεατριζόµενοι, τοῦτο δὲ κοινῶνοὶ τῶν οὕτως 
34 ἀνασερεφομένων Ἰονηθέντος. δ4 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθή- 

σατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν ' τῶν ὑπαρ]όντων ὑμῶν μετὰ χαράς προσε- 
δέξασθε, Τινώσκοντερ ἔχειν ἑαντοῖρ κρείττορα ὕπαρξιν καὶ μένου- 

Ἀὅσαν. ᾖὃὃ μὴ ἀποβάλητα οὖν τὴν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτιρ ἔχει 
36 µισθαποδοσίαν μεγάλη». δ6 ὑπομορῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἕνα τὸ 
7 θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιῄσαντες κοµίσησθε την ἐπαγγελία». δἹ ἔτι 

38 γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσο», Ὁ ἐρχόµενος ᾖξοι καὶ οὐ χρονιεῖ" δδὁ δὲ 5. 
δίκαιός µου ἐπ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοχεῖ δω 

30 ἡ ψυχή µου ἐν αὐτφ. 58 ἡμεῖς δὲ οὖν ἐσμὲν ὑποστολῆς αἷς ἀπῶ- 
λεια», ἀλλὰ πίστεως εἰρ περιποίησιν ψυχῆς. 

ΧΙ. 
Εἰάθὶ ταθο δὲ θχθπιρία: Αὐοθὶ, Ἐποομ, Νοαᾶ, Αὕσαμαπι, Ρ8ΓΑ/ 

Ρβίγἰᾶχοἑᾶθ, «οβερΗ, Μο5εθ8 αίαᾳυθ αἰΠ]. 

Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος 
οὐ βλεπομένων. 3 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 
ἃ Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ "σα 1, 5. 

4 3 4 1 { / 4 Πι λ έ έρα 8, μὴ ὃκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον Ίεγονέναι. Πίστει πλείονα δω, 
η 4 οο , ” ν 3 3 ’ 

θυσία» 4βελ παρὰ Κάῑν προσήνεγκεν τῷ Θεῷ, δὲ ἢς ἐμαρτυρήύη 

εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς. δώροις αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
δὺ » ” 2 4 [ λ λεῖ 5 0 2 ο [νά «008.31. 

ὅ δὲ αυτῆς ἀποθανῶν ἔτι λαλεῖ. Ὁ ΗΠιστει Ενῶώχ µετετέθη τοῦ µη "0μῦ, 
ϱ͵ » / 4 . ε 0 4 ε ῤ 

ἰδεῖν Θάνατο», καὶ οὐχ Πυρίσκετο διότι µετεθηκεν αὐτο» 9 Όεος. 

πρὸ γὰρ τῆς µεταθέσεως µεμαρτύρηται δὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ ' 
ϐ 6 χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν 

προσερχόµενον τῷ Θεῷ ὅτι ἔστιν καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν µισθα- 
Ἱ ποδύτης γύεται. ᾖἹ Πίστει χρηματισθεὶς Νῶδ περὶ τῶν µηδέπω "ον 

“» ο ο 

6, 
8ο 

30. ἀνταποδόσω, λέγει κύριος ..ο Κύριος κρινεῖ 34. δεσμίοις: δεσμοῖς 

µου ..ο ἐν ἑαυτοῖς ... ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς ὃδ. οἵπα µου ρεῖαβ 
ΧΙ. 1. πἱστι, ὃ. τὰ βλεπόμενα 4. λαλεῖς λαλεῖται ὕ. εὑρίσκετο 

... µεταθέόεως αὐτοῦ «.. εὐηρεστηκέναι 
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ΠΕΡ. 11, 8. --- 28. 70 

βλεπομένω», εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἷς σωτηρία» τοῦ 
οἴκου αὐτοῦ, δί ἤς κατέκρινεν τὸν κόσμον καὶ τῇς κατὰ πίστιν 

έν. δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. ὃ ΠΠίστοι καλούμενος 4βραὰμ 8 
ὑπήκουσεν ἐξελθαῖν δὲ τὸν τόπον ὃν ἔμελλον λαμβάνει εἰς κλη- 

"ρονοµία», καὶ ἐξῆλθο» μῆ ἐπιστώμονος ποῦ ἔρχεται. Ὀπίστει ὃ 

παρφκησεν εἰς γῆν τῆς ἀπαγγελίας ὥς ἀλλοερία», ἓν σκηναῖς 
κατοικήσας, μετὰ ἸΙσαὰκ καὶ ᾿]ακὼβ τῶν συγκληρονόµων τῆς 
ἐπαγγελίας τῇῃς αὐτῃς' ἵθ ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους 10 

ὑα 1 ἄχρυσαν πόλιν, ᾗς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ θεός. 14 Πίστει καὶ 1! 
αὐτὴ Σάῤῥα δύναμιν εἰ καταβολὴν σπέρµατος ἔλαβεν καὶ παρὰ 
καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἠγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμονο». 13 διὸ 12 

μι, καὶ ἀφ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, καὶ ταῦτα ονδκρωμένου, καθὼς τὰ 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἤ ἄμμος ᾗ παρὰ τὸ χεῖλος 
τῆς θαλάσσης ᾗ ἀναρίθμητον. 

«539,4, Κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγ- 18 
γελίας, ἀλλὰ πὀῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντερ, καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ 

ερε9913, ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδηµοί οἶσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 οἱ 14 
ὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζονσι ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσι». 
16 καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ ᾗς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν και- 15 
ρὸν ἀνακάμψαι Ἰθνῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται, τοῦτ ἔστιν ἐπου- 16 ᾿ 

Έκ9,6.ραΡίου, διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι 
αὐτῶν  ἠτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς πόλιν. 

δα, Πίστει προσενήνοχεν “4βραὰμ τὸν Ισαὰκ πειραζόμενος, καὶ 17 
τὸν μονογενῇ προσέφερε» ὁ τὰς ἐπαγ]ελίας ἀναδεξάμενος, Σδπρὸς 18 

"θα 31, ὃν ἐλαλήθη ὅτι ἐν Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα, "9 λογισάµενος 19’ 
πο 9) 1. ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ θεός ' ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν 
δα. παραβολῇ ἑκομίσατο.. 20 πίστει καὶ περὶ μελλόντων ηὐλόγησεν 20 
«ὧν ̓Ισαὰκ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 34 πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων 21 
«Ἡ Ἡ. ζκαστον τῶν υἱῶν Ἰωσὴφ Γὐλόγησεν καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ 
«6η 60, ἄπρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 33 πίστει ᾿]ωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς 23 

Ἱ. ἐξόδου τῶν υἱῶν Ισραὴλ, ἐμνημόνευσεν καὶ περὶ τῶν ὁστέων αὐτοῦ 
ἐνετείλατο. 

«Εσὰ,1.. Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίµηνον ὑπὸ τῶν πατέ- 99 
ϱων αὐτοῦ, διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν 
τὸ διάταγµα τοῦ βασιλέως». 3Α πίστει Μωυσῆς µέγας γενόμενος 34 
(ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, 3ὅ μᾶλλον ἀλόμενος ρὔ- 
συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ῆ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας 
ἀπόλαυσι», 36 µείξονα πλοῦτον ἠγησάμενος τῶν -4ἰγύπτον Θησαν- 26 
ρῶν τὸν ὀνδιδισμὸν τοῦ Χριστοῦ ἀπέβλεπεν γὰρ εἰς τὴν µισθα- 

«Ἐχιλ1. ποδοσίαν. 37 πίστει κατέλιπο» «4ἴγνπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν ο 
τοῦ βασιλέως ΄ τὸν γὰρ ἀόρατον ὧρ ὁρῶνρ ἑκαρτέρησε». 38 πίστει» ᾿ 

δ. ἦμελλε 9. τὴν γῆν 11. ἡλωίας ἔτεκεν 19. ὡς ἡ: ὡσεί 13. ἰδόντες 
καὶ πεισθέντες 1ὔ. ἐξέησαν: ἐξῆλθον 16. νυν 20. ΟΠ κα Ρεῖα8 
... εὔλόγησεν Α2ἱ. εὐλόγησε «326. «4ἰγύπτου: ἐν «4ἰγύπτῳ 



560. ΠΕΡ. 1, 20. --- 12, 6. 

πεποίηκεν τὺ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὁ "Εσ1. 
29 ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θέίή αὐτῶν. 39 πίστει διέβησαν τὴ» κ 14, 

ἐρνθρὰν θάλασσαν ὧςρ διὰ Σηρᾶς τῆς, ᾗς πεῖραν λαβόντες οἱ 
50 4ὐύπτιοι κατεπόθησα». ῥὃθ πίστει τὰ τείχη Ἱεριχὼ ὄπθσαν “Ίος. 
δΊ κυκλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμόρας. δίπίστει Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ ον 

συναπώλοτο τοῖς ἀπειθήσασιν, δεξαµένη τοὺς κατασκόπους μετ !" 3» Ἡ. 
εἰρήνης. 

52 Καὶ τί ὅτι λέγω; ἀπιλείφει Τάρ μᾶ διηγούμενον ὁ χρόνος αι, 
περὶ Γεδεὼν Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθαε 4ανίδ τε καὶ 

3ὃ Σαμουήλ καὶ τῶν προφητῶ», 35 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο 
βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνη», ἐπέτυχον ἐπαγ]ελιῶ», ὄφραξαν 

δέ στόµατα λεόντων, δ4 ἔσβεσα» δύγαμι πυρός, ἔφυγον στόµατα κ 5 
μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθανείας, ἐγενγθησαν ὑσχυροὶ 3 

30 ἐν πολάμῳ, παρεμβολὰς ἔκλια» ἀλλοτρίων 56 ἔλαβον Τυλαἴκες Ὅμε 
δ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, .. ᾱς 5 
οὗ προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρεέντονος ἀναστάσεως ο λος 

96 τὖχωσιν . 56 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ µαστίγω»ν πεῖραν δλαβο», ὅτι ο. 
ὃἹ δὲ δεσμών καὶ φυλακῆς δ7ἐλιθάσθησα», ἐπρίσθησα», ἐπειράσθη- 

σα», ἐν φόνφ µαχαίρας ἀπέθανο», περιλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν 
3δ αὐγείοι; δέρµασυ, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν 

οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ 
39 σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. ὃ8 καὶ οὗτοι πᾶντες µαρτν- 
40 ρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο την ἐπαγ]γελίαν, 49 τοῦ 

θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ὕα μὴ χωρὶς ἡμῶν 
τελειωθώσι». 

Χῇ. 

Οείείαβ βάοἱ ἀᾳπ. (Οββρα[ίοπθ Ὠοί Ραίθγπα Ρχοβοῖέ Ρίθίδ. Βἰπαί 
θὐ Ζἱοῦ. ἨΝονὶ {οθἀθεϊῖν θρτορῖα ἀῑρηϊίας. 

! Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖρ, τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡμῖν 
νέφος μαρτύρων», ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίσεατον 
ἁμαρτία», δὲ ὑπομονῆς τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 

9 3 ἀφορῶντες οἱ τὸν τῇς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦ», »ι. 
ὃρ ἀνεὶ τῆς προκδιµένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν στανρὸν αἰσχύνης 
καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τα τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεακάθικεν. 5, Ι- εἰς 

ὃ ὃ ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμορηκότα ὑπὸ τῶν ἆμαρ- 
τωλῶν εἰ αὐτὸν ἀντιλογία», ἵνα μὴ κάµητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν 
ἐκλνόμενοι. 

4 Οὕπω μέχρις αἵματος ἀντεκατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίων 

ὅ ἀνταγωνιζόμενοι, ὅ καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν ὡς δν Ἡ 
υἱοῖρ διαλέγεται Υἱά µου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ 

ὁ ἐχλύου ὑπ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος  ὃ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριο παιδαύει, 

28. ὀλεθρεύων: ὀλοθρεύων 329. οπι γῆς 30. ἔπεσε 
ΧΠ. 2. κεκάθικεν; ἐκάθισεν 4. ἀντικατέστητε 
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ποσα ααροσγοα- κ 

. : 

ΠΕΡ. 12, 7. -- 27. 9δι 

μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. Ἴδὲ παιδείαν ὑπομέ- Ί 
νοτε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ θεός' τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ 
παιδεύει πατήρ; δεὖ δὲ χωρίς ἐστα παιδέίας ἧς μέτοχοι γεγόνασι 8 
πάντες, ἄρα γόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί. 9εῖτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς 9 
ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδεντὰς καὶ ἐνετροπόμεθα οὐ πολὺ 
μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πρευμάτων καὶ ζήσομεν; 
1ς οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαί- 10 
δευο», ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰ τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος 
αὐτοῦ. 1ἱ πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς 1 

εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δὲ αὐτῆς 
θγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 

«Εε 15.) 4ιὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυµένα όνατα 12 
ὀγτος 6, ἀγορθῶσατε, 19 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιῄσατε τοῖρ ποσὶν ὑμῶ», 13 

ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 3 εἰρήνην διώῶκετε 14 
μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν 

"ΡΗ919. κύριο», 19 ἐπισκοποῦρτες µή τιρ ὑστερῶν ἀπὸ τῇς χάριτος τοῦ 15 
θεοῦ, µή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δὲ αὐτῆς µιαν- 

«6ν 3, θῷῶσιν οἱ πολλοί, 16 µή τις πύρνορ ἢ βέβηλος ὡς ᾿Ησαῦ, ὃς ἀντὶ 16 
βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόνια ἑαυτοῦ. 37 ἴστε γὰρ ὅτι 7 

σοα 11, καὶ μετόπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν οὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη ' 
μετανοίας γὰρ τύπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας 
αὐτή». 

«Ῥι. οὐ γὰρ προσεληλύθατο ψηλαφωμένφ. ὄρει καὶ κεκαυμένφ 18 

«Εειφ16. πυρὶ καὶ γ»όφφ καὶ ἑόφφ καὶ θυέλλῃ 19 καὶ σάλπιγγος ἦχφ καὶ 19 
φωνῇ ἁμμάτων, ᾗς οἱ ἀκούσαντες παρητήσα»το μή προστεθῆναι 

«Ἐκ 19, αὐτοῖς λόγον 30 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόµενον Κάἄν θηρίο» 20 
θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται 34 καί, οὕτως φοβερὸν ἡ» τὸ 94 

«Ριφ,ι. φαρταζόμενο», Ἰωνσῆς εἶπεν Ἔκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος 224λλὰ ο) 
προσεληλύθατε «Σιὼν ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζώντος, Ἱερουσαλὴμ 
ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων 35 πανηγύρει, καὶ ἐκκλησίᾳὸ3 
πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντω», 
καὶ απνεύμασιν δικαίων τετελειωµένων, 3 καὶ διαθήκης φέας 24 

4,10. µεσίτῃ ᾿]ησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖετον λαλοῦντι παρὰ τὸν 
4βελ. 25 βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα ᾽ εἰ γὰρ ἐκεῖνοι 2ὅ 
οὐκ ἐξέφνγον ἐπὶ γῆς παραιτησάµενοι τὺν χρηµατίζοντα, πολὺ 
μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι, 326 οὗ ἡ φωνῇ 90 

Ἠαι τὴν γῆν ἀσάλενσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγω» Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ 
σείσω οὐ µόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανύ». 27πὸ δέ Ἔτι 2 
ἅπαξ, δηλος τῶν σαλευοµένων τὴν µετάθεσι ὥς πεποιηµένω», 

7. τἰς γάρ ἐστιν 9. πολύ; πολᾖφ 1δ. οπι οἱ 10. ἀπέδοτο ... ἑαυτοῦς 
αὑτοῦ 18. ζόφῳ: σκότῳ ᾖ320. αἀᾶ Ίπ Ἀπθ ᾖ βολίδι κατατοξευθήσεται 
ο]. οὕτω 38. ςθ (ποη ϱ) ἀγγέλων, Ἀπανηγύρει καὶ ... ἐν οὐρανοῖς 
ἀπογεγραμμένων 24. κρεΐττονα 2ὔ. ἐξέφυγον: ἔφυγον ... τῆς γῆς... 
τόν 8ηίθ ἐπί Ῥοη ... πολύ: πολλῷ 396. σείω 

-“« 



ὦδ» ,. ΗΕΒ. 12, 268. ---1δ, 19. 

28 ἵνα μοίνη τὰ μὴ σαλενόµενα, 28 διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παρα- 
λαμβάνοντες ἔχωμεν χάρῳ, δὲ ᾗς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ 

29 θεῷ, μετὰ εὐλαβείας καὶ δέονς' 39 καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ «Όιων. 
λαταναλίσκο». 

ΧΠΠ. 

' λάπιοπ]οηθθ γβτῖαθ. Ολεϊβίας υπαβ οἱ Ιάθπι. Ῥϊκου]απι ΟἨτ]β να]οί; 
ἀεθετοπάφ ο αάβθοσυπι 8γΑ. Το οἱ ββ]α(αίίοπθ8. 

12 Ἡ φιλαδελφία µενέτω. Ἅ τῆς φιλοξονίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε΄ 
ὃ διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξδνίσαντες ἀγγέλους. ὃ μιμήσκοσθε ε0ᾳ. 18, 3. 

τῶν δεσµίων ὥς συ»δεδεµένοι, τών κακουχουµένων ὧς καὶ αὐτοὶ 
4 ὄντες ἐν σώματι. Α τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἁμίαν- ' 
ὅ τοῦ" πύρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός. ὃ ἀφιλάργυρος ὁ 
πρόπος, ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν Οὐ µή σε "1οε1,5. 

ὁ ἀνῶ οὐδ οὐ µή σο ἐγκαταλίπω, ὃ ὥστε θαῤῥοῦρτας ἡμᾶς λέγειν 
Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσοµαι’ τί ποιῆσει µοι ἄν- Ῥειιθ, 
6ρωπος; 

ή Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν, οίτινες ἐλάλησαν ὁ ὑμῖν τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς 

8 μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ὃ᾽ ]ησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήµερον ὁ αὐ- 
Φ τὸς καὶ αἱ; τοὺς αἰῶνας. 3 διδαχαῖρ ποικίλαι καὶ ξέναις μὴ 

παραφέρεσθε᾽ καλὺν γὰρ Χχάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ 
βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησα» οἱ περιπατήσαντες. | 

10 Ἔχομεν θυσιαστήριο» ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν οἱ τῇ σκηνῇ 
41 λατρεύοντερ. 14 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα εἰς τὰ ἅγια 

διὰ τοῦ ἀρχιδρέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς πα- 
12 ρεμβολῆς. 12 διὸ καὶ ᾿]ησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίον αἵματος αμν 6, 13. 
13 τὸν λαόν, ἔξω τῇς πύλης ἔπαθεν. 19 τούνν εξερχώµεθα πρὸς Μ.111. 3ὰ. 
14 αὐτὸν ἔξω τῆς παρομβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν. αὐτοῦ φέροντες' 14 οὐ 

γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσα» ὁπιζητοῦ- 
1ὔὅ μεν. 5 4ἱ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμον θυσία» αὔέσεως διὰ παντὸς ΜΕ 

τῷ θεῷ, τοῦτ ἔσειν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι 
16 αὐτοῦ. 1θτῇς δὺ εὐπομας καὶ κοφωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύ- 

ταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 
17 Ποίθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε' αὐτοὶ γὰρ 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχών ὧςρ λόγον ἀποδωσοντες' ἵνα μετὰ 
χαρᾶς τοῦτο ποιώσιν καὶ μὴ στενᾶζοντες ' ἀλνσιτελὲ, γὰρ ὑμῖν 
τοῦτο. 

18 Ηροσεύχεσθε περὶ ἡμῶν πειθόµεθα }ὰρ ὅτι καλὴν συνείδη- 
19σιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιω καλῶς θέλοντες ἀφναστρέφεσθαι 19 πε- 

28. μετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας 
ΧΠΙ. 8. χθές ϐ. περιφἐρεσθε 10. οὐκ ἔχουσο ἐξουσίαν 1. αἷμα 

περὶ ἁμαρτίας 18, πιιθόµεθα; πεποίθαµεν 



ΠΕΡ. 12, 20. --- ΑΡ00. 1, 8. 98δὸ 

θισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα εἄχιον ἀποκατα- 
σταθῶ ὑμῖν. 

119,39, Ὁ δὲ θεὺς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νοχρῶ» τὸν ποιμένα 20 
τῶν προβάτων τὸν µέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριο» 

Τμ. ἡμῶν ᾿]ησοῦν, 31 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργφ ἀγαθφ εἰς τὸ 21. 
ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ὀρώπιον 

οι, 1. αὐτοῦ διὰ ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ᾗ δόξα εἶς τοὺς αἰώῶνας' ἀμή». 
Παρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀφέχεσθε τοῦ λόγου τρ πα- 2 

θακλήσεως' καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 35 γινώσκετε 28 
τὸν ἀδελφὸὺν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται 
ὄψομαι ὑμᾶς. 33 ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἠγουμένους ὑμῶν καὶ 24 
πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάξόνται ὁ ὑμᾶρ͵ οἱ ἀπὸ σῇς Ἰταλίαρ. 

ερὺ 5, 8. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν». ἁἀμην. 2ὔ 

ΑΠΟΚΛΑΥΨΙΣ Ι9ΦΑΝΝΟΥ. 

1. 

{ο 8ηπθς βθρίθπη θοοἱθβί]β ἀῑοῖί ϱα]αέθπι. Ῥαίπιὶ ἁῑν]ηϊέις {βοξυβ. 
γ]6ἱο 1 ποπι]π]β ουσ βδρίθπη οαπἀθ]αὈσῖς οἱ είθ]]18. 

ᾱ, 6. ᾽Αποκάλυψις ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, ᾖν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι { 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀπο- 

9. στείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλφ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2ὸς ὃ 
ἐμαρτύρησε» τὸν λόγο» τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἴησοῦ. Χρι- 
στοῦ, ὗσα εἶδεν. ὃ µακάριος ὁ «ἀναγωώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες 8 
τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντερ τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμ- 

πιο. μένα ὁ γὰρ καιρὸς ἀγγύς. 
Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ... χᾶρις ὑμῖν « 

καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὦν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἁπτὰ πνευμάτων ἆ ἐνώπιο» τοῦ θρόνον αὐτοῦ, ὅ καὶ ἀπὸ ᾿]ησοῦ ὅ 

ο 1, 18. Χριστοῦ, ὁ µάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ 
ἄρχω» τών βασιλέων τῆς 1ῆς, τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι 

ελα ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, θ καὶ ὁποίη- 6 
«Εν ὁ, σεν ἡμᾶς βασιλεία», ἱερεῖρ τῷ θεφ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα 

καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας' ἁμή». 
λος 13, Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ ἑῶν νεφελῶ», μαὶ ὄψοται αὐτὸν πᾶς Τ 
οΏεο1μ18. ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκόντησα», καὶ κόψονται ὄπί αὐτὸν 

ἑψεις. πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναΐ, ἁμή». ὃ Εγώ εὖμι τὸ ἄλφα καὶ 8 
τὸ ὤ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ 
παντοκράτωρ. 

, 

21. αἰώνας τῶν αἰώνων 
1. 2. ὅσα τε 4. τοῦ ὁ ὤν ... ἅ ἐστιν ὅ. ἐκ τῶν εκρῶν ... ἆγα- 

πήσαντι 6, βασιλείαν:᾿ βασιλεῖς καὲ... αἰῶνας τῶν αἰώνων δ. ἄλφας 
4... ὢς αάὰ ἀρχὴ καὶ τέλος ... κύριος ὁ θεός: ὁ κύριος 



Ν 

984 ΑΡ0ς. 1, 9. -- 2, 2. 

9 Ἐγὼ Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸρ ἐν τῇ ε.ε. 
Φλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, ἐγθνόμην ἐν 1ἲν 1,5. 
τὔ νήσῳ εῇ καλουµένῃ Πάτμφ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν.- ο 

40 µαρτυρίαν ᾿]ησοῦ. 10 ἐγενόμην ἐν πνεύµατι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρα, «1» 
44 καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω µου μεγάλην ὥς σάλαιγγος 11 λεγούσης 
Ὁ βλέπεις Ἰθάψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ὁπτὰ ἐκκλησίαιρ, 1 
εἰς Ἔφοσον καὶ εἰς 2μύρναν καὶ εἰς Πέργαμο» καὶ εἰς Θυάτει- ν. 
θα» καὶ εἰ, «Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰ «4αοδίχεια». 

19 ἱ2 καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτιρ ἐλάλει µοτ ἐμοῦ. καὶ 
43 ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, ἵὃ καὶ ἐν µέσφ τῶν 

λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιε- ο, 
44 ζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνη» χουσῆ»' ή δὲ κεφαλή αὐ- 9 5. 

τοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν ὥς χιών, καὶ οἱ 
εὔ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὧς φλὸξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδερ αὐτοῦ ὅμοιοι ος 

χαλκολιβάνφ ὡς ἐν καµέῳφ πεπυρωµένοι, καὶ ᾗ φωνὴ αὐτοῦ ὡς 
16 φωνὴ ὑδάτων πολλῶ», {6 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέ- "ει, 

ϱας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστοµος ὀξεῖα Σω, :. 
ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει 'Σαά 5.21. 

47 αὐτοῦ. 17 καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν», ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 
ο. ὡς νεκρός’ καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ' ἐμὲ λέγων Μὴ φοβοῦ’ 3... 
18 ἐγώ εἶμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατορ 39 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην Ἔκοια. 

νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζών εἰμὶ εἰ τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω 
19 τὰς κλεῖς τοῦ Θανάτου καὶ τοῦ ᾧδου. 19 γράψον οὖν ἃ εἶδεςο καὶ 1ῖ- 
20 ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γίνσθαι μετὰ ταῦτα, 320 πὸ µυστήριον τῶν 1". 

ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς µου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας 15. 
τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἁστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσή, 
καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 

Π. 
Ερ]είοῖα ]. αἆ Ερ]θθῖοβ. ἨΝίοο]αΙίΔθ. Ἡ. αἁ Ὀπιγτησοπβοε; ΠΠ. αἁ 
Ῥεγββπιθηοβθ. Απάρ88. Βΐήθαπι. ἨΜιςο]αϊίαθ. ΙΥ. αἆ ΤΗγαγ6ποΘ. 

1ρα06]. ἸΙηβίαί ροεηΏα πὶρὶ γθβῥ]βοβηύ. 

1 Τῷ ἀγγέλφ τῆς ἓν Ἔφέσφ ἐκκλησίας Ἰθάψον Τάδε λέγει ὁ 
πρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν 

2 µέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν 2 Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν 
κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν» σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, 
καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαντοὺς ἀποστόλους οἶναι καὶ οὓκ 

. ὁ καὶ ἀδε]φός .. . ἐν τῇ βασιλείᾳ ... ἐν ἄριστῷ Ἰησοῦ: Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ ... διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ 10. ὀπίσω μου φωνὴν με- 
γάλην 41. Ὅ: Ῥταθπι Ἐγώ εἰμι τὸ 4 καὶ τὸ 43, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 
καὶ... ΟΠ ἕπτά ... ἐχκλησίαις ταῖς ἐν «4σίμ... Θυάτειρα 12. ἐλάλησε 
495. τῶν ἑπτὰ Λνχν, 1θ. δεξιᾷ αὐτοῦ χερί 37. ἐπέθηκε φ. δεξ. αὐτοῦ 
χείρα... λέγων μου 15. αἰώνων' ἁμήν ... τοῦ δου καὶ τοῦ θανώτου 
49. οπι οὖν 90. καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνία ἃς εἶδες 

Π. Ί. ἓν Ἐφέσῳ: Εφεσίνης 32. κόπον σου... ἐπειράσωτ. φάσκοντας 
έναι ἀποστόλους 



ΑΡΟΔ. 2, δ. -- 18. δ8ῦ 

εἶσιν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς' ὃ καὶ ὑπομονὴ» ἔχεις, καὶ ἐβά- 3 
µε.2ο, σζασας διὰ τὸ ὄνομά µου, καὶ οὐκ ἐκοπίασας. 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ 

σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτη». ἀφῆκας. ὅ μνημόνευδ οὖν ὅ 
πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα έργα πούῃσον᾿ 
δὲ δὲ µή, ἔρχομαί σοι καὶ κιήσω τὴν λυχνίαν σον ἐκ σοῦ τόπον 

1, αὐτῆς, ἐὰν μὴ µετανοήσῃς. 6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχει ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα ϐ 
1. οι τῶν Λικολαϊτών, ἆ κἀγὼ μισώ. Ἰ Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τέ τὸ Ἰ 
1... πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλῃησίαις Υῷ φικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ 

τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὃ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ μον. 
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψο»ν Τάδε λέ- 8 

1, τα.οιο δι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν 5 Οἶδά 9 
α.οιεσου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχεία», ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν 

βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿]ονδαίους εἶναι ἑαντοὺς καὶ οὐκ 
οἳν ἀλλὰ ν τοῦ :. 30 μηδὲ ὕ ἆ είσιν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. µηδὲν φοβοῦ α μέλλεις 10 

πάσχει. ἰδοὺ δή μόλλει βαλεῖν ὁ διάβολος εξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν 
να πειρασθῆτα, καὶ ἔξετα θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. Ίίνου πιστὸς 

191, 14. ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανο» τῆς ζωῆς. 34 Ὁ ἔχων 14 
αι οὖς ἀκουσάτω αἴ τὸ πγεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ὁ φικῶν οὗ μῇ 

ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ Θανάτου τοῦ δευτέρου. 
Καὶ τῷ ἀγγέλφ τῆς ἐν ΤΠΙεργάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε 12 

Ἱανας. λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν στήν δίστοµον τὴν ὀξεῖαν 15 Οἶδα ποῦ 13 
κατοικεῖς ὅπου ὁ ϕρόνος τοῦ σατανᾶ. καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομα 
µου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν µου ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς «4ντίπας 
ὁ μάρτυς µου ὁ πιστὸς ἀπεκτάνθη παρ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς 

«.2ο. κατοικεῖ. 14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα᾽ ὄχεις ἐκεῖ κρατοῦντας 14 
ο σας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκε» τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκά»δαλον 

ο. ἐγώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραῇλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορφεῦσαι. 
1 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 15 

ς. 16 ̓ µετανόησο» οὖν εἰ δὲ µή, ὄρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ 16 
:αὐτῶν ἓν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στὀματός µου. 17 Ὁ ὄχων οὓς ἆκου- 11 
σάτω τί τὸ πνεῦμα λόγει ταῖς ἐκκλησίαις 1Φ ρικῶντι δώσω αὐτῷ 
τοῦ μάνα τοῦ κεχρυµµόνου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκή», καὶ 

1 ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμµένο» ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ 
λαμβάνω». 

Καὶ τῷ ἀγγέλφ τῆς ἐν Θνατείροις ἐκκλησίας γράψον Τάδε 18 
9,13. λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὧς φλόγα 

ἠν 

. τας 

ὃ, καὶ ἑβάστασας καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὲ διά ... καὶ οὐκ ἐκοπίασαςς κε- 
κοπίακας καὸ οὐ κέκμηκας 4. ἀλλ ᾖὅ. ἐκπέπτωκας .,. ἔρχομαί σοι: ςθ 
8άά ταχύ, ς ταχεῖ Ἰ. ἐν µέσῳ τοῦ παραδείσου .ε««ΌΊημου δ. ἐν Σμύρνη: 
Σμυρραίων Ροβῦ ἐκκλησίας 9. τὰ ἔργα καὶ τὴν θλΐψιν ... ἀλλὰ πλούσιος 
πλούσιος δὲ ... Οἱ ἐκ 10. ΟΠἱ δή ... ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος 195. ποῦ» 
ΡΓ8θπι τὰ ἔργα σου καὀ ... καὶ ἐν ταῖς κ... αἷς: ἐν αἷς .. . ὁ πιστός, ὃν 99 
κατοικεῖ ὁ σατανᾶς 14. ἀλλ ... ὅτι ἔχεις... τῷ: 3 ἐν τῷ, ςετόν. καὶ 
φαγεῖν; ΟΠι καὶ 16. τῶν Νικολαϊτῶν ... ὁμοίως; ὃ μισῶ 16. οἵη οὖν 

17. φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα... οἴδεν: ἔγνω 

Ἀο, Το0:, ο, Τΐ, 29 



586 ΑΡ0ύ. 2, 19. --- ὃ, 5. 

19 πνρὀς, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνφ 39 Οἶδά σου σὰ κ. οι 
ἔργα καὶ εὖν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ εὖν διακονίαν καὶ τὴν 
ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶρ πρώτων. 

20 3 ἀλλὰ έχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς την Τοναϊκά σου ἀεξάβελ, ἡ ᾗ λέαναν 
Ίουσα ἑαυτῇ» προφῆτυ καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς έμοὺς ὃν. 

31 λους πορ»εῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθντα. 31 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρύ:- ι.. 
νο» ἵνα µετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει µετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας 

22 αὐτῆς. 322 ἱδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνη», καὶ τὀὺς µοιχεύορτας 
με αὐτῆς εἰ θλῖψιν µεγάλη», ἐὰν μῇ µετανοήσωσι ἐκ τῶν 

95 ἔργων αὐτῆς. 325 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενώ ἐν θανάτῳ, καὶ "Ἔοτ,ιο. 
Ίώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς 

24 καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 3Α ὑμῖν 
δὲ λέγω τοῖρ λοιποῖς τοῖς ἐν Θνατείροις ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν 
διδαχἠν ταύτην», οἴτωες οὐκ ἔγνωσα» τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς 

26 λέγουσι», Οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 35 πλὴν ὃ ἔχετε κρα- 3, 11. 
20 τήσατε ὄχρις οὗ ἂν ἤξω. 326 καὶ ὁ νικών καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέ- 
2] λους τὰ ἔργα µου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνών, 31 καὶ "Ρελ,ε». 

ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδφ σιδηρᾷ ὥς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συν- 13.5. 
28 τρίβεῖαι, ὧς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου, 29 καὶ δώσω 3 15 
29 αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωινόν. 39 Ὁ ὄχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ Ἱ. οι 

πγεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαιο. 

ΠΠ. 

Ερϊειοία Υ. αἆ βατάϊίαποβ; 1. αἆ ΡΗΙαἀεΙρ]ιεπο8. Ἡϊθτοβοίγτηβ ΠΟΥ8. 
ΥΠ. αἆ Γοάιοεποβ. Τερῖάι. 

4 Καὶ τῷ ἀγγέλφ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε 
λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας |, «. 19. 

9 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζᾷᾳ, καὶ νεκρὸς εἷ. 2γίνου 1, 3. οιε 
1ρηγορῶ», καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἆ ἔμελλον ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ 

ὃ εὑρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἑνώπιον τοῦ θεοῦ µου. ὃ µνη- 

μόνανε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ µετανόῃσο». τς, 
ἐὰν οὖν μὴ 1ηΤορήσης» ἤξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μῆ γνῷς ποίαν 

4 ὥρω» ἤξω ἐπὶ σέ. 3 ἀλλὰ ὀλίγα ἔχει ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οἳ ιο, ο. 
οὐκ ἐμόλυναν τὰ μάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ ἁμοῦ. ἐν 

ὅ λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί αἰσιν. 3 ὁ νικῶν οὗτος περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις 

19. καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν πίστιν ... καὶ τὰ ἔσχατα 390. ἀλλ ... 
κατὰ σοῦ ὀλίγα ... ἀφεῖς; ἑᾷς ... τὴν γυναῖκό σους οµπ1 σου... Πεζα- 
βήλ ε.. ἤ λέγουσα: τὴν Λέγουσαν ... καὶ διδάσκει καὲ πλανᾷ τούς» ὅι- 
ἑασκειν καὲ πλανᾶσθαι . .ο. ἐἰδωλόθυτα φαγεῖν 5]. καὲ οὗ θέλει μετα- 
νοῇσαν: κοὲ οὗ μετενόησεν Ῥοβῦ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς 22. ἰδοὺ ὁ ἐγώ... 
αὐτῆς δεουπάυπι; αὑτῶν 24. τοῖς λοιποῖςς καὶ λοιποῖς ... καὶ οὕτινες... 
βαθέα; βάθη ... βαλῶ | 

ΠΠ. 1. ς (ποἩπ ςε) οἩι ἑπταά Ρυθ .«, τὸ ὄνομα 2. στήριξον .οο 
ἔμελλον: μέλλει ... ΟΠ µυυ ᾖὁ. ἥξω Ρτίυβ: αἆά ἐπί σε 4. Οἱη ἆλλά..) 
ἔχεις ὀλίγα ὀν. καὲ ἓν Ἀάρδεσιν, ἅ 



ΑΡ0ζ. ο, ϐ. --- 20. .. 987 
- 4 : ἴ - ώ - 

λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ «τῆς βίβλου τῆς 
ηλ ζωῇς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου 
:,1. εἰ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. ϐ Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 6 

πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαιρ. 
ο” Καὶ τῷ ἀγγέλφ τῆς ἓν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας Ίθάψο» Τάδε Ί 
ἕνα, ̓λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ «Δαυίδ, ὁ ἀνοίγων 

καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείει καὶ οὐδεὶς ἀνοίει, 8 Οἶδά σου 8 . 
. 9 λ /  ϱ / ιά 2 κ ) 9 

3, 3. οἷο ζὰ ἔργα  (δου δεδωκα ἐνῶπιόν σου θύραν ἀνεφ]μένη», ἠν οὐδεις 
3,1. δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι μικρὰν ὄχεις δύναμιν, καὶ ἐτρησάς 

3 , ’ 4 , 3 4 ιό 2 35. µου τὸν λόγον μαὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 9 ἰδοὺ δίδωµι ἐκ 9 

τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, 
καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται᾽ ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἤξουσι» 

Ἶν καὶ προσκυνήσουσιν ἐρῶπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ Ίλῶσιν ὅτι ἐγὼ 
ἠγάπησά σε. 39 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, 10 
κἀγώ σα τηρήσαι ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχε- 
σθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ 

τον τῆς ην. 14 ἔρχομαι ταχύ κράτει ὃ ἔχειᾳ, να μηδεὶς λάβη τὸν 14 
στέφανόν σου. 12ὁ φικών ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἓν τφ αφ τοῦ 12 

"εν 565. θεοῦ µου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλύῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ αὐτὸν τὸ 
6. «’3ς.ὄρομα τοῦ θεοῦ µου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ µου, 

ᾱ,11. γῆς καινῆς Ἱερουσαλὴμ ἡ καταβαύουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὺ τοῦ 
Θεοῦ µου, καὶ τὸ ὄνομά µου τὸ καινόν. 15 Ὁ ἔχων οὖς ἀκυυσότω 19 

4, Ί. οἷο τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
Καὶ τῷ ἀγγέλφ τῆς ἐν “αοδικειᾳ. ἐκκλησίας γράψον Τάδε 14’ 

οο ἐ, 16, λέγει ὁ ἁμή», ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ᾗ ἀρχὴ τῆς 
3,3. ο κτίσεως τοῦ Θεοῦ ΄ 15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ 15 

, η ή ια 4 1 ο] ή 16 4 σ 4 

οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἤς ἤ ζεστὸς. οὕτως ὅτι χλιαθὸς 10 
εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε Ψυχρός, µέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός 
μον. 31 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν 11 

, . 3 σ 4 « 9 ᾿Ν 5 4 

χθείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς 
καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, Ἰδσυμβουλεύω σοι ἀγοράσαι 18 
χρυσίον παρ ἐμοῦ πεπυρωμένο» ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῄς, καὶ 
ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνῃ τῆς 
γυμµρότητός σου, καὶ κολλύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕνα 

ρω ὃ βλέπῃο. 19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω ζήλευε οὖν 19 
εόπι Καὶ μετανόησον. 20 δοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω". ἐάν20 
53. σι ἀκούσῃ τῆς φωνῆς µου καὶ ἀνοίηῃ τὴν θύρα», καὶ εἰσελεύσο- 

µαι πρὸς αὐτὸν κἀὶ δειπνήσω μετ. αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ ἐμοῦ. 

σ. ἐξομολογήσομαι 7. κλεῖδα ... κλείσει; κλείει ... ἀνοίγει δ. ἦν: καί 
9. ἥξωσι ... προσκυνήσωσι 14. ἰδοὺ ἔρχομαι 12. ναῷ: ςὸ λαῷ ϱΧ 
ΘΙΣΟ056 .... καταβαίνουσα: «9 (ποη ϱ) καταβαίένει 14. ἐν “αοδικείᾳ: “4αο- 
δικέων Ῥοβύ ἐκκλησίας 40. ἦς: εἴης 10. καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε ζεστός . 

17. οὐδέν: οὐδενός ... ὃ ἐλεεινός; Οι ὁ 1δ. παρ ἐμοῦ χρυσίον ... κολ- 
λούριον ... ἔγχρισον 19. δήλωσον 49. καὶ εἰσελεύσομαι:, ΟΙ καὶ 

0 



28686 ΑΡΟΔΟ. ὃ, 21. --- 4, 11. 
οι ομμωμυμωμωμων  μμομομλμ αμαμμμμμμμ αο ---ο..--ῃ---'--------ο--------------ᾱ 

21 14 ὁ νικών δώσω αὐτῷ καθίσαι µετ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνφ µου, ὥς αι ι9,23. 
κἀγὼ. ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός µου ἐν τῷ θρόνφ 

23 αὐτοῦ. 323 Ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκ- 1,1. εἰο 

9 

κλησίαις. 

ΙΥ. 

Αροσϊίας ἐλθβίταπι οοεθεθ. Ὠοεί {Ἡτοπαθ ουσ ΧΧΙΥ ρτθεὈγἰοσϊ9 
εἳ ΙΤ” ΟΠετυδίπ. 

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεφγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, 
καὶ ἡ φωνὴ ᾖᾗ πρώτη ἦν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μὲτ |. 19. 
 - ς 3 , τ ἃ 4 - ο 4 . 
ἐμοῦ, λέγων “4ναβα ὧδε, καὶ δείξω σοι α δεῖ γενέσθαι µετα ταῦτα. 
| εὐθέως ἐγενόμην. ἓν πνεύµατι" καὶ ἰδοὺ Όρόνος ἔκειτο ἐν τῷ ο. 195. 

λες !, 

οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνο» καθήµενος, ὃ καὶ ὁ καθήµενος ὅμοιος 51ο. 
31, 1]. 

ὁράσει λίθφ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ Ἶρι κυκλόθεν τοῦ θρόνου 1ο. 
4 - 

ὅμοιος ὁράσει σμαραγδώφ.' καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι 
3” 8 3 

εἴκοσι τέσσαρες καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εἴκοσι τέσσαρας 11, 16. 
/ ῤ 3 « - 

πρεσβυτέρουὀ καθηµένους περιβεβλημένους ἐν ἐματίοις λευκοῖς, 34. 
καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. ὃ καὶ ἐκ τοῦ 

4 4 4 8 

θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαί καὶ φωναὶ καὶ βρονταί καὶ ἑπτὰ 15]. 
΄ η 9 , ” ή σ ϱ)) 4 ε ) ’ ᾗ λαμπάδες πυρὸς καιόµεναι ἐνώπιο» τοῦ θρόνου, αἴ εἶσιν τὰ ἑπτὰ να. 

πνεύματα τοῦ θεοῦ' θκαὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὁ «Ες δ ο. , | 
ῥαλίνη ὁμοία κρυστάλλφ᾽ καὶ ἓν µέσφ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳφ τοῦ Ενα 

” - 3 

θρόνου τέσσερα ζῶα γέµοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 
. ” - Ἴκαὶ τὸ ζώῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον "Ἔε 1,ιο, 

4 “ ' 

ὅμοιον µύσχφῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῶον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώ- 
8 ” ” 4 

που, καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ὠετῷ πετοµένφῳ. ὃκαι τὰ 
[ῤ 0 ο] 3 ο 2 ” 93 ». 4 ιά ιό τέσσερα ζώα, ἓν καθ ἓν αὐτῶν ὄχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν 

4 - 4 

καὶ ἔσωθεν γέµουσιν ὀφθαλμῶ», καὶ ἀνάπανσιν οὐκ ἔχουσι ἡμέ- «Εε 6,3 
4 Δ ϱ σ 4 σ ι ε 4 « 

ϱας καὶ νυκτὸς λέγοντες “άγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὺς ὁ 1,8. 
. ἊἍ 8 4 

παντοκράτωρ ὁ ἦν καὶ ὁ ὧν καὶ ὁ ἐρχόμορος. ὃ και ὅταν δώσον- 
σι τὰ ζώα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν. τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τοῦ ντ 

10 θρόνου τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ 
” - » 

εἰκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνῶπιον τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ 
Ψρόνου, καὶ προσκυνήσουσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 

4 Γ - -. 

νΩ», αι βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνῶπιον τοῦ θρόνου, 
11 λέγοντες 11 4ξιος οἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ θεὺς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν 6, 1.. 

4 4 ᾿ 4 4 , [ή 4 ” 4 , ϊ 4 
και τὴν τιμήν καὶ την δυναμι», ὃτι σὺ ἔχτισας τὰ πάντα, καὶ διᾶ 0, 6. 
τὸ θέληµά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 

Ιν. 1. λέγων: λέγουσα 2. καὶ εὐθέως ... ἐπὶ τοῦ θρόνου 3. αθή- 
μενος ἦν ..ο σαρδίνῳ ο». ὅμοιος βθουπάιπι: ς8 (ΠΟΠ ϱ) ὁμυία ᾖἆ. εἴκοσε 

Οἱ8: βάά καέ ... θρόνους εἶδον ... καὶ ἔσχον ἐπὶ τάς δ. βρονταὶ καὶ 
φυναέ 6. οἵι ὡς ... τέσσαρα Τ. ἀνθρώπουέ ἄνθρωπος ... πετωμένῳ 

δ. καὲ τέσσαρα ζ. ἓν καθ ἑαυτὸ εἶχον ... γέµουσιν: γέµοντα.... λέγοντα 
10. εἴκοσε καὶ τέσσαρες ολες (αοηῃ ς9) προσκυνοῦσι θἱ βάλλουσι {1. ὁ 
κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν: πύριε ... ἧσαν; εἰσί 



Ρος, δ, 4. --- 14. 989 

. 

1106: ΥΠ εἱριῃογυτη αροτ]οπάις (γβάϊίας Αρπο. Αρπ οθ]εὈταίας 
εοθΙοβά δις οβη(1οἵς. 

ο Ἔνλοε. Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 
βιβλίον γεγθαμμµένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθε»  κατεσφραγισμένον 
σφραγῖσιν ἑπτά. καὶ εἶδον ἄγγαλον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ 
µε]άλῃ Τίς ἄξιορ ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφρα]ίδας 
αὐτοῦ; ὃ καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ 

1. φποκάτω τῆς γῆς ἆ ὁ βιβλίον οὐδὲ βλέ ὑτό. 3 καὶ ς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὐδὲ βλέπειν αὐτό. 3 καὶ 
ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον 

ε... οὔτε βλέπει αὐτό. ὃ καὶ εἷ ἐκ τῶν πρεσβυτέρω» λέγδι µοι Μὴ 
κ. 49, 

4 - - , 

Και εἶδον ἓν µέσῳ τοῦ Ὀρόνου καὶ τῶν τεσσάρων. ζώων καὶ 
Ἡ, ΙΤ. ἓν µάσῳ τῶν πρεσβυτέρω» ἀρνίον ἑστηκὸς ὥς ἐσφαγμένον, ὄχων 

-πηΝ ὁ κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἶσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα 
μ 4. η 5. τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. Ἱ καὶ ἦλθεν καὶ 
ι ἓ .6 Ὀλ 3 -” - ϱω [ 9 ϐ ” , 8 το | »8., εἰληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθηµένου ἐπί τοῦ θρόνου. ὃ καὶ ὅτε 

4. 4 / 4 - 4 « ιό [ 

ἔλαβεν τὸ βιβλίο», τὰ τέσσερα ζώα και οἱ εἰκοσι τέσσαρες πρεσβυ- 
τεροι ἔπεσαν ἐνῶπιον τοῦ ἁρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ 

« 4 - 

13. φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυµιαμµάτων, αἱ εἶσιν αἱ προσευχαϊ τῶν 
«1. ἁγίων. ὃὉ καὶ ἄδουσιν ᾠδῆν καινήν λέγοντες “άξιος εἶ λαβεῖν τὸ 

. “ α 

βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγίδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγό- 
ρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἷματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλὠσσης 

| ὁ ἀνοίγων τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγίδας αὐτοῦ. 

| 
| 

ἃ 

καὶ βασιλεύουσι ἐπὶ τῆς γῆς. 1 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν 
ο κριιτ, ἀγγόλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν 

;) Σ 4 | .. πρεσβυτέω», καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες µυριάδων καὶ 
6Η. χιλιάδες χιλιάδω», 12λέγοντες φωνῇ μεγάλη "ἀξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον 19 

ιν 9 ο 4 , . ” . , 8 
τὸ ἐσφαγμεένον λαβεῖν την δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ 
Δ ω -. ον ἰσχὺν καὶ τιµῆν» καὶ δύξαν καὶ εὐλογίαν. 15 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἓν 

- - 4 ” - - ” 4 - 

», τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς 
4 39 ἃ 8 4 34 3 - ΄ εά , ὁ 

119. Θαλάσσης ἐστιν καὶ τὰ ἐν αυτοῖς, πάντας ἤκουσα λέγοντας Ἰφ 
/ 3 ἢἲ - 8 ϱ 2 ι « 3 Ν « 4 8 

καθηµένῳφ ἐπι τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίφῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιµῆ καὶ 
4 ” -” 3 

ᾗ δόξα καὶ τὸ κράτος δα τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 14 καὶ τὰ 

«Ῥ. 2. οπι ἐν... ἐστὶν ἄξιος 4. πολύ; πολλά ... ἀνοῖξαι καὶ ἄνα- 
γνὠναι ᾖὅ. ὃ λέων ὁ ὤν ... ὃ ἀνοίγων: ἀνοῖξαε ... τὰς ἑπτα:; Ῥταθπα 
λῦσαι ϐ. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού ... ἔχων: ἔχον ... ἄν οὗ ... τοῦ θεοῦ 
πνεύματα τὰ ἀπεσταλμένα εἷς ἸἹ. εἴληφε τὸ βιβλίον δ. τἐσσαρα «... 
ἔπεσον ... κιθάρας 9. τῷ Θεῷ ἡμᾶς 10. αὐτούς: ἡμᾶς τῷ θεῷ ἡμῶν 
... βασιλείαν: βασιλεῖς ... βασιλεύσοµεν 11. κύκλῳ: κυκλόθεν ...ς 
(πο 69) οπι καὲ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων ϱχ 61{χ0γτθ 19, 
ὅ ἐστιν ... ἐπὶ τῆς γῆς: ἐν τῇ γῇ ... ἑστίν: Ρἵ86Ιη ὅ... πάντας: πάντα 
... ἐπὶ τοῦ θρόνου 

"κλαῖς᾽ ἰδοὺ ἐνίκησε» ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλής Ἰούδα, ᾗ ῥία 4ανιδ, ΄ 

3 

3 » 9 4 ” 

| 15. καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10καὶ ἐποίμσας αὐτοὺς βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, 10 

11 

19 



900 ΑΡ06. 6, 1. -- 11. 

χέσσθρα ζώα ἔλεγον τὸ μήν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὄπεσαν καὶ ι9ε. 
προσεκύγησα». 

1. 

Μο]νῖέ Αρη δἱρῖ]α Ρρτίοσα 1]. Βἰρπιβσοδέ ῥείησπα ν]οίοσίᾶπι Ολτίδα, 
θ8 4υαο σεουυπίασ οαεἀθθ εἰ οβ]απο]έαίθμ ΄ Βεχίαπι ΤΘΓΙΠΙ ΟΠΠΙ1Πὰ 

60ΟΠΥΕΓΡΙΟΏΘΗ]. 

! Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγί 
δὅων, καὶ ἤκονσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος ὡς φωνῇ 

2 βροντῆς Ἔρχου. 3 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ κα- 
θήµενος ἐπ᾽ αὐτὸν ὄχων τόξο», καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ 
ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 

3 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν δεντέραν, ἤκουσα τοῦ 
ἁ δευτέρου ζώου λέγοντος Ἔρχου. Α καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυζ- 

ῥόςᾳ, καὶ τῷ καθηµένῳ ἐπ) αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην 
ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσι», καὶ ἐδόθη αὐτῷ µάχαιρα 

μεγάλη. 
ὅ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφρα]ῖδα τὴν τρίτη, ἤκουσα τοῦ τρέ 

του ζῶου λέγοντος ἜΕρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος µέλας, καὶ 
6 ὁ καθήµενος ἐπ αὐτὸν ὄχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6 καὶ "Ἔεδι. 

ἤκουσα φωνὴ» ἐν μέσῳ. τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν Χοϊνιξ σίτου 
δηναρίον, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου᾿ καὶ τὸ ἔλαιον καὶ 

ο τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσης. 
7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτη», ἤκουσα τοῦ 
8 τετάρτου ζώου λέγοντος Ἔρχου. ὃ καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος 

χλωρός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, 3ο, 1ὰ. 
καὶ ὁ ἄδης ἀκολονθεῖ μού αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἀπὶ Ἔστε 
τὸ τέταρτο» τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν 
θανάτφ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 

9 Καὶ ὅτε ἤοιξεν τὴν πέμπτην σφραγίδα, εἶδο» ὑποκάτω τοῦ ο. 
θυσιασεηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφα]μένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ι, ο. οω 

10 καὶ διὰ τὴν µαρτυρίαν ᾗ ᾗν εἶχον. 10 καὶ ἔκραξα» φωνῇ μεγάλη 
λέγοντες Ἔως πότα, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὗ κρίνεις α,τ. 
καὶ ἐκδικεῖ; τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 

141 11 καὶ ἐδόθῃ αὐτοῖς στολὴ λευκή, καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖρ ἵνα ἆνα- 
παύσονται ἔτι χρόνον, ἕως πληρώσωσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν 

Αχεοὶ 6, 
1 ες. 

14. τέσσαρα ... ΟΠ τό ... καὶ οἱ εἴκοσι τἐόσαρες ... προσεκύνησαν 
ζώντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων 

Ι. 1. ος ἑπτα ... ὡς φωνῆς ... Ἔρχου καὶ βλέπε 2. αὐτόν: αὐτῷ 
9, τὴν δευτέρα» σφραγίδα «... Ἔρχου καὲ βλέπε 4. αὐτόν; αὐτῷ... 
ἐκ; ἀπό ..”. σφάξωσιε ὅ. τὴν τρίτη» σφραγίδα . ... Έρχου καὶ βλέπε... 
αὐτόν: αὐτῷ ϐ. κριθῆς Ἰ. ἤκουσα φωνή» τοῦ ».. λέγοντος; λέγουσαν 
... Ἔρχου καὶ βλέπε δ. αὐτῷ: αὐτοῖς ... ἀποκτεῖναι ΑΠίΘ ἐπί ροῦ 
10. ἔκραζον ... ὁ ἀληθινός ... ἐκ; ἀπό 11. ἐδόθησαν θέ στολαὲ λευκοί 
..» αὐτοῖςς ἑκάστοις ... ἀναπαύσωνται ... ἔτι χρόνον μικρόν ... ἕως οὗ 
... πληρώσονται 



Ρος. 6, 19. --- 7, 8. ος 39ἱ 
11, Ί. ντ. καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ µέλλοντες ἀποκτένρεσθαι ὧς καὶ 

αὐτοί. 
16, 18. Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφρα]}ῖδα τὴν ὄκτην, καὶ σεισμὸς 12 
δε ̓ ἐγένετο µέγας, καὶ ὁ ἦλιος ἐγένετο μόλας ὧς σάκκος τρίχιος, 
μα καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὧς αἷμα, 19 καὶ οἱ ἀστόρες τοῦ οὖρα- 19 

νοῦ ἔπεσαν ες τὴν γῇ», ὣς συκῆ βαλοῦσα τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς 
ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σδιοµένη, 14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὥς 14 
βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρορ καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αἲ- 

«ρεοσι - 2 ρ 416 8 « - αν . ἃ 6 ια 1ὔ 
ων τῶν ἐκινήθησαν. Ἰὸ και οἱ βασιλεῖ τῆς γῆς καὶ οἱ μεγισεᾶνες 

3, 19. κρὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἀτχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλοςρ 
καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαντοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέ- 

μου 10, ν » ϱ 146 ὴ 0 » 3” .. - ρ 16 , "τρας τῶν ὀρέων, 16 γαι λέγουσι τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις 1ὁ 
Ιο 49, 90 / 9» ε » λ , ε 4 ῃ ου 

""'"ΠΠέσατε ἐφ ἡμᾶς και κρύψφατε ημᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθη- 
µένου ἐπὶ τῷ θρόνφ καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 17 ὅτι ᾖλθεν 17 
ᾗ ἡμέρα ἡ µεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τί δύναται σταθῆναι; 

ΤΠ. 

Ἐτκἰπιυπίας ππϊνθυδα Πιδοτίο ΟΧΙΙΝΥ πο]]]]α ἆθ αραδαφ ]εραοθ]. δΙΙ 
οσίοσὶ ἵη α]Ὀῖρ ορ]εθταπίθε Ώθυπη δἱ ΑΡηπη. 

Καὶ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσερας ἀγγέλουρ ἐσεῶτας, ἐπὶ τὰς 1 
λα τέσσερας γωνίας τῆς Τῆς ; κρατοῦντας τοὺς τάσσερας ἀνέμους τῆς 

δ. γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς µήτε ἐπὶ τῆς βαλάσσης 
µήτε ἐπί τι δένδρον. 3 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίορτα 3 
ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραζον 
φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσι ἀγγέλοις οἷς ἐδύθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι 
τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὃ λέγων Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν µήτο ὃ 

«εε, τὴν θάλασσαν µήτο τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωµεν. τοὺς δούλους 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἀπι τῶν μετώπω» αὐτῶν. 3 καὶ ἤκουσα τὸν 4 

ααα, : ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένω», ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χι- 
λιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἱσραήλ. 5 ἐκ φυλῆς ὅ 
Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφρα]ισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα 
χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, ὃ ἐκ φυλῆς “4σὴρ δώ- ὃ 
δεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ΛΝεφθαλὶµ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς 
Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες, ᾖἸ ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, Ἰ 
ἐκ φυλῆς .4ευὶ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ισαχὰρ δώδεκα χιλιά- 
δες, ὃ ἐκ φυλῆς Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ ὃ 

11. ἀποκτείνεσθαι 19. ἰδοὺ σεισμὸς µέγας ἐγένετο... Οἱ ὅλη 19. βα- 
λοῦσα: βάλλει ... μεγάλου ἀνέμου Ί4. ΟΠ ὁ... εἱλισσόμενον 15. καὶ 
οὗ πλούσιοι καὶ οὗ χνλέαρχοι ... ἐσχυροές δυνατοί ... καὶ πᾶς ἐλεύθερος 
16. Πέσετε ... ἐπὶ τοῦ θρόνου- 

ΥΠ. 1. τοῦτο: ταῦτα ... τέσσερας ἴθ5: τέσσαρας ... τι δένδρον: 
πᾶν δἐνδρον 3. ἀναβάντα ... ἔκραξε 9. ἄχρις ἄχρις οὗ... 6 (Ώ0ἨΏ ςθ) 
σφραγίζωµεν 4. ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες: ϱμὸ ῥὅ ---δ. δώδεκα 
υὈίασθ: τῇ’. «ὁσφραγεσμνον Ὀιε: εἀά αρίαιθ ω θ. ἆπο αρ σῖον) ροεύ 
χιλιάδες ϐ. Νεφθαλείμ . 69 (ΠΟΠ ς) Ισασχάρ 
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δώδεκα Χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφρα- 
γισμένοι. 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδο», καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὖ- 
τὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ «φυλών καὶ λαῶν καὶ 5 .. 
γλωσσῶ», ἑστώτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρρώον, 

περιβοβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐ- 
10 τῶν 10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλη λέγοντος ῬἩ σωτηρία τῷ 15. 
11Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένφ ἐπὶ τῷ θρόνφ καὶ τῷ ἀρνίφ. 11 καὶ τι. 

πάντες οἱ ἄγγολοι ἑστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυ- 11, 19. 
τέρω» καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσαν ἐνῶπιον τοῦ θρόνου 

19 ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 15 λέγοντες 5 13. 
“μήν, ἡ εὐλογία καὶ ᾗ δόξα καὶ ᾗ σοφία καὶ ἡ εὐχαρωτία καὶ 
ᾗ τιμὴ καὶ ᾗ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰ τοὺς αἰῶνας 

193 τῶν αἰώνων. 19 καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι 5. 
Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ 

14πόθεν ἦλθον; 14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ Κύριέ µου, σὺ οἶδας. καὶ το 31, 15. 
εἶπέν µοι Οὗτοί εἶσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, 
καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν ἐν τῷ αἷματι τοῦ 

15 ἁρνίου. 15 διὰ τοῦτό εἶσιν ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ 
λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ 

16 καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνφ σκηνώσει ἐπ αὐτούς. 16 οὐ πεινάσου- “Έκθμο 
σι ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ὅτι, οὐδ οὐ μὴ πέσῃ ἐπ αὐτοὺς ὁ ἥλιος 

17 οὐδὲ πᾶν καῦμα, 37 ὅτι τὸ ἁρρίον τὸ ἀνὰ µέσον τοῦ θρόνου 
ποιµαύει αὐτοὺς καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἅνειο, 
ἐξαλείψει ὁ θεὺς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶρ. 

σΙΠΙ. 
οἱρί]απι ΠΠ. Αηρο]ὶ ΤΠ ουπι ΥΠ εοδίς οα]απα](αίππη. 

4 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν. τὴν σφραγίδα τὴν ἁβδύμην . ἐγένετο σιγῆ 

2 ἐν τῷ οὐρανϕ ὡς ἡμίωρο». 3 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ οἵος τὰ, 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασι», καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγ- τοι. ιὸ. 

8 ερ. ὃ καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστη- 
ῥίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάµατα πολλὰ 5.4- 
ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 

ὁ ϱιον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ Θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς 
τῶν θυμιαμάτω» ταῖρ προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέ- 

ὅ λου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὃ καὶ εἴληφεν ὁ ὤγγελος τὸν λιβαρωτό», 
καὶ ἐγέμισον αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν 

ϱ. ἠδύνατο ... περιβεβλημένοι 10. κράζουσι»: κράξοντες ... ς(Ππος ς9) 
Ἡ σωτ. τῷ καθημένῷ ἐπὶ τοῦ Θρόνου τοῦ θεοῦ ἡμῶν 14. ἑστήκεσαν ... 
ἴπισον ... ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν 19. ἵπ ἄπθ δάάἀ ἁμήν 14. ΟΠ µου... 
ἐλεύκαναν στολὰς αὑτῶν ᾖΛδ. ἐπὶ τοῦ θρόνου 18. οὐδ) οὓς οὐδέ 1. 
ποιμανεῖ ... ὁδηγήσει ... ζωῆς, ζωσας ες 5 ἐκο ἀπό 

ΠΙ. Ι. ὅταν: ὅτε... ἡμιώριον ὃ. ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ... δώσῃ 
δῦ. 6 (ηΟΏ ς9) τὸ λιβανωτόν θἱ αὐτό 

΄ 
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1 εἰς τὴν γῆν” καὶ ἐγένοντο βρονταὶι καὶ ἄσεραπαι καὶ φωναὶ καὶ 
ή 

σδισμός. 
Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντορ τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοί- 

2» ιά 4 - ” 3 σ . 3 , 3 ἀ 

ἐγένετο χάλαζα και πῦρ μεμιγμένα ἐν αἱματι και ἐβλήθη εἰς τὴν 
γῆν καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων 
χατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 

6 

«5. 513. µασα» ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσι». 7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν' καὶ Ἱ 

4 4 . κ. Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ὥς ὄρο µέγα πυρὶ 8 
καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς 
θαλάσσης αἷμα, 3 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν 9 
τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθα- 

σα». 
ο Καὶ ὁ . ελ, σάλ . ν.μ. » - ον 10 

μ νι. αἱ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε»' καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὖρα- 
-. 3) ι / [ ε ” 4 5 3 ἃ 4 2 

1ο. φοῦ ἄστηρ μέγας καιθµενος ὦς λαμπάς, χαὶ ἔπεσερ ἐπι τὸ τρίτο» 
” -” 3 3 ἃ Ν 4 ” ε , 11 4 4 ιά 

πῶν ποταμών και ἔπι τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. ἃ και τὸ ὄνομα 14 
τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδά- 

3 Γὁ 4 8 - 3 ιό 3 , 39 - 

των εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοι τῶν ἀνθρώπων ἀπεθανον ἐκ τῶν 

ὑδάτω», ὅτι ἐπικράνθησα». 
Καὶ ὁ τέταρτος ὤγ]γελος ἐσάλπισεν καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον 12 

- 8 - ” 

τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρω», 
αλ 8,9. να σκοτισθῇ τὸ ερίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνῃ εὺ τρίτον 

χα. αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 35 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ 19 
/ 3 , , ” ’ » 3 » ἃ 

πετοµένου ἕν µεσουρανήµατι λέγοντος φωνῇ µεγαλῃ Ούαι οὖαι 
οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῇς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς 
σάλπιγγος τῶν εριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόρτων σαλπίζει». 

ΓΣ. 
Τιῦαθ ααϊπία θὐ βθχία,. ,οοιείβθ οκ 4ΏΥΑΒΟ, ἰπάϊραπίθρ Ἱοβδτπι 
οορίᾶθ ουπ τθρθ Αὐαάάοη. ῥΦο]αά απρο]Ι ΠΥ ουπι θχοτοῖία Ἡοππῖηθα 

ρεγάϊέατο. 
, | ἃ - ᾳ, !ο. Και ὁ πέμπτος ὤγγελος ἐσάλπισεν' καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ 
.1. οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰ, τὴν }ῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡᾗ κλεὶς τοῦ 

φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσον καὶ 
ο ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ 

ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. ὃ καὶ 
ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, και ἐδόθη αὐταῖς 

« ΄ 3 ι ε , ον » 4 Ἡ δοε, 14., ἐξουσία ας ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 3 και ἐθῥέθη 
αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν' 

δ. ἐγένοντο φωναὲὶ καὲ βρονταὲ καὶ ἀστραπαί ϐ. Οπι οὗ βθοιπάαπι Ἱ. 
ὁ πρῶτος ἄγγελος ... ΟΠΠ ἐν θὗ καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη 9. διεφθαάρη 
10. τῶν ὑδάτωνς ΟΠ τῶν 34. ΟΠ ὁ ... γίνταε ... ς (ΏΟΝ ς9) οἵι τῶν 
ὑδάτων ... τῶν ἀνθρώπων: Οἱὰ τῶν 19. φάνῃ: φαίνῃ 19. ἀετοῦ; ἀγ- 
γέλου ... πετωµένου 

ΓΚ. 2. ἐσκοτίσθη 4. ἀδικήσωσι 
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οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινε οὐκ ἔχονσιν 
ὅ τὴν σφρα]γῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων αὐτῶν. ὅ καὶ ἐδόθη 

αὐταῖς ὕα μὴ ἀποκτεύωσιν αὐτούς, ἀλλ ἵνα βασανισθήσονται 
µῆνας πέντε καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, 

6 ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. ὃ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείαις ζητήσου- «ποῦδ1. 
ε 4 4 ι .. 2 4 ιά » 8 

σι οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον και οὐ µη εύρωσι αυτο», και 

Ἱ ἐπιθυμήσουσυ ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ αὐτῶν. 7 και 'ου!3, ε. 

τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἠτοιμασμένοις εἰ πό- 
λεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰρ αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, 

8 καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὧς πρόσωπα ἀνθρώπων, ὃ καὶ εἶχον "1ου 1,6. 
τρίχας ὡς τρίχας γυναικών, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων 

φ ἦσαν, ϐὉ καὶ εἶχον θώρακας ὧς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ᾗ φωνὴ 
ο ε) “ ε η ε , σ ” , ελ] ῃ 5 

τῶν πτερύγων αὐτῶν ὥς φωνή ἁρμάτων ἵππων πολλών τρδχὀν- 'Σουἱ 3,5. 
Ίῦτων εἰ πόλεμον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ 

κέντρα, καὶ ἓν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡᾗ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς 
11 ἀνθρώπους µῆνας πέντε, 11 ἔχουσαι βασιλέα ἐπ αὐτῶν ἄγγελον 

τῆς ἀβύσσου , ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ -βαδδών , ἐν δὲ τῇ Ἕλλη- 
14 νικῇ ὄνομα ἔχει “Απολλύων. 12 Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν' ἰδοὺ ἔρ- 

χεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. , 
19 Καὶ ὁ ἕκτοςρ ἄγγελος ἐσάλπισεν' καὶ ἤκουσα φωνὴῇν µίαν ἐκ 

τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιασεηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον 
44 τοῦ θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτφ ἀγγέλφ, ὁ έχων τὴ» σάλπιγγα 1 

“4ὔσον τοὺς τέσσερας ἀγγέλους τοὺς δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταμφ 

1ὅτῷ μεγάλφ Εὐφράτῃ. 16 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ 
ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ µῆνα καὶ ἐνιαντό», 

1ὐ ἵνα ἀποκτείωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 16 καὶ ὁ ἀριθμὸς 
τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δισμυριᾶδὲες μυριάδων ἤκουσα τὸν 

17 ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει 
καὶ τοὺς καθηµένους ἐπ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρύους καὶ 
ὑακινθίνονς καὶ θειώδεις καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἕππων ὡς κεφα- 

πο 28, 

αν) ἴὰ, 

1. 

8 8 ” ” ” 

λαι λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ 19933 
18 καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθη- 

” -- .. Ἅν - σαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ 
19 τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στοµάτων αὐτῶν. 19 ᾗ γὰρ 

ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἐν ταῖς οὐ- 
ραΐρ αὐτῶν αἱ γὰρ οὐραί αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφα- 

, ὴ ο 3 ὁ 9 ” 90 8 ε 4 .ν 9 , 
ο0λας, και ἓν αυταῖς ἀδικοῦσι». και οἱ λοιποί τῶν ἀνθρωπω», 

4. ἀνθρώπους µόνους ὅ. βασανισθᾶσι 6. οὐ µή: οὐχ ... εὑρήσου- 
σιν... φεύξεται 10. καὶ κέντρα ἦν ἐν ... καὶ ἡ ἐξουσία 1. ἔχουσαι: 
καὶ ἔχονυσιν ... ἐφ αὐτῶν βασιλέα... τὸν ἄγγελον. .9. ἐν δέ; καὶ ἐν 19. 
ἔρχονται 14. ἀέγοντα: λέγονσαν ... ὁ ἔχων: ὃς εἶχε... τέσσαρας 10. 
οπι τῶν .. «ἵππου: ἐππικοῦ... δισμυριάδες: δύο μυριάδες ..« καὺ ἤκουσα 
18. ἀπό: ὑπό ... 011 πληγῶν ... καὺ ἐκ τοῦ καπνοῦ καὸ ἐκ 19. αἱ γὰρ. 
ἐξουσίαι αὐτῶν ἐν θἱ εἰσιν... ΟΠ καὲ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν 
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16, Ἱ]. «Ρε 185, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖρ ταύταις, οὗ µδτενόησαν ἐκ 
15. οιο τῶν ἔργων τῶν χειρῶρ αὐτῶν, ἵνα μῇ προσκυνήσουσι τὰ δαι- 

µόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ 
τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἅ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν 
οὔτε περιπατεῖν, 24 καὶ οὗ µετενόησαν ἓκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε 234 
ἐκ τῶν φαρμακειών αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ 
τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 

Χ. 

Απρεϊπς ουτι Ἡρτο. ἨΜγείοτί ρογ{θοίο Ἰπδίαζ. «ομαπηπθ ἀθνοσαῦ 
| Ἱθταπα αηρε]]. 

5,3. Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν. καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 1 
., 5. οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλη», καὶ ᾗ Ἶρις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπο» αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ 
ὥς στῦλοι πυρός, καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλιδάριον ᾖνεφγ- 2 

ρ . 1 φ ν ω Δ λ 3 8 α. 
µένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πύδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, . 
τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ καὶ ἔκραξεν φωνῇ µεγάλη ὥσπερ ἃ 
λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάληδαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς 
« ” ῤ 4 . σ 4 ε ε 4 ῤ 4 ἑαυτῶν φωνᾶς. Ἅ και ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἤμελλον 4 

Ρο δν Ἰθάφειν ᾿ καὶ ἤκουσα φωρήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον 
ᾱ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ Ἰράψης. ὅκαι ὁ ὅ 

᾿ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς «Θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γζ9, 
ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰ τὸν οὐρανόν, ὃ καὶ ὤμοσεν ϐ 

μ,τ. ἓν σῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν 

ὴ ν 4 ».” σ ή 3 9 ” 2112 ὁ » ε 
και τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκετι ἐσὲαι, Ί ἀλλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἱ 
τῆς φωνῇς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίξειν, καὶ ἐτε- 

, 3 , ” “ ε ’ 4 « ” , 

απ 2,1. λέσθη τὸ μυστήριο» τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους 
τοὺς προφήτας. ὃκαὶ ᾗ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν 8 
λαλοῦσαν μετ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλιδάριον τὸ 
ἠνεφγμένον ἓν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσ- 

: 4 9 ἩὉ ϱ ” 9 4 3 ” 4 4 4 ῤ 

ση καὶ ὄπι τῆς γῆς. "καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγδλον, λέγων 9 
"λοω. αὐτῷ δοῦναί µοι τὸ βιβλιδάριον. καὶ λέγει µοι “4άῤβν καὶ κατᾶ- 

φα]ε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴ» κοιλία», ἆλλ ἐν τῷ στόματέ 
σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 καὶ ἔλαβον τὸ θιβλαρίδιον ἔκ τῆς 10 
χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγο» αὐτό, καὶ ᾖν ἐν τῷ στόματί 
µου ὧρ μέλι γλυκύ' καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία 

ὅΡεη 14 

20. οὐ: οὔτε ... προσκυνήσωσι ... τὰ εἴδωλα; ΟΠ1 τά .. «δύναται 
Χ. 1. οπι ᾖ... ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, καὶ ὁ. ἔχων: εἶχεν κ... βιβλαρίδιον 

... ἀνεωγμένον ... ἐπὶ τὴν θάλασσαν ... ἐπὶ τὴν γῆν 4. βρονταὶ τὰς 
φωνὰς ἑαυτῶν «. ἔμελλον ... λέγουσάν µοι ... αὐτώ: ταῦτα 5. 01ὰ 
τὴν δεξιάν ϐ. οὐχέτι ἕσταις οὐκ ἔσται ἔτι Ἱ. ἀλλά ... τελεσθῇ ... τοῖς 
ἑαυτοῦ δούλοις τοῖς προφήταις 8. λαλοῦσα θἱ Λέγουσα ... βιβλαρίδιον | 
... ΟΠΙ τοῦ ἀγγέλου 9. ἀπῆλθον ... δοῦναι; δός ... βιβλαρίδιον . 



590 ΛΡΟΔ. 10, 11. -- 11, 12. 

11 µου. {1 καὶ λέγουσί µοι 4εῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς 
καὶ ἐπὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. 

ΧΙ. 
) 

Μεμθπάαπι {θπιρ]απ. Όιο ἰθεδίθ ποσθᾶ α Ὀθρία τονινἰθοιηύ οἱ 
οοθ]απη αδοεπάαιπἰ. Ταῦα ΥΠ. Ηγππαβ. Τεπρίαπι οί. 

1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάῤδῳ, λέγων Ἔγειρα καὶ ον 1). 
µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θνσιαστήριον καὶ τοὺς 

3 προσκυνοῦντας ἐν αὐτφ. 32καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ 
ἔκβαλα ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν µετρήσῇς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ 
τὴν πὀλι τὴν ἁγίαν πατήσονσιν μήνας τοσσεράκοντα καὶ δύο. 

ὃ ὃ καὶ δώσω τοῖς δυσὶν µάρτυσίν µου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας ια κ. 
4 χιλέαρ διακοσίας ἁξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 3 οὗτοί εἶσιν "29ο ο, 

αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς 
ὅ ἑστῶτεςο. ὅὃ καὶ εἴ τι; αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ "2Μοξ]. 
εἴ τις θέλει αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι, 

ὁ 6 οὗτοι ἔχουσι» τὸν οὐρανὸν ἐξουσίαν κλεῖσαι, να μὴ ὑετὸς βρέχι 
τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔ ἔχουσιν ἐπὶ τῶν κο 

ὑδάτων στρέφει» αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάᾶσῃ 
Ἰ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. ᾖἸ καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυ- λατ 

ρίαν αὐτῶ», τὸ Θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσυυ ποιήσει μετ 
8 αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. ὃ καὶ 

τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πύλεως τῆς μεγάλης, ἥτις 
καλεῖται πνευματικῶς Σόδοµα καὶ .4ἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος 

Φ αὐτῶν ἐσταυρώθη. Ὁ καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλών καὶ 
γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρὰς τρεῖο ἥμισυ, καὶ τὰ 

10 πτῶματα αὐτῶν οὐκ ἀφιοῦσιν τεθῆναι εἶς μνῆμα. ᾖἸ0καὶ οἱ 
παποικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ὁπ' αὐτοῖς καὶ εὐφραύονται, 
καὶ δῶρα πέμψουσι» ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο οπροφήται ἐβασᾶ- 

11 γισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τηρ γῆς. 14 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς «Ες 5,5. 

ἡμέρας καὶ ἥμιον πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, 
καὶ ἕστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν», καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν 

13 ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 2 καὶ ἤκουσα φωνὴν μα]άλην ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ λέγουσα» αὐτοῖς «4νάβατε ὧδα' καὶ ἀνέβησαν εἰς 

εκεί 9, 
25. 

41. λέγει ... Οἱ ἐπί θδοιπάσΠ 
ΧΙ. 1. λέγων: σὲ (ΠΟΠ ς) Ῥγᾶθπι καὶ ὁ ἄγγελυς εἰστήκει .. «Ἔγειραι 

2. ἔξωθεν; ς (Π0ηΏ ςε) ἔσωθεν ... τεσσαράκοντα .. καὶ δύο: Οἵ1 καὶ 

4. καὺ αὖ: οσα αἱ «.. κυρίου: Θεοῦ ... ἑστῶσαι ὅ. αὖτ. θέλῃ ... αὖτ. 
θέλῃ κ... οὕτω ϐ. ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανό» ... βρέχῃ δετός .. οἷν 
ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας ... ΟΙ ἐν ἸΊ. πόλεμον μετ αὐτῶν 8. τα 
πτώματα ..ω τῆς πόλεως : οι της ... αὐτῶν: ἡμῶν 9. βλέψουσιν ..9 
τὸ πτῶμα: τὰ πτώµατα ... καὶ ἥμισυ ... ἀφήσουσε ... εἲς µνήµατα 
10. χαροῦσιν ... εὐφρανθήσονεαι 11. ἓν αὐτοῖς: ἐπ αὐτούς ... ἔπεσεν 
12. ἤκουσαν ... 4νάβητε 



ΛΡΟΔ. 11, 195. -- 12, 6. 907 
Ν ὦ 9 η -« Α΄ νο , » 4 ς 2 ν΄ 

«τὸν οὐρανον ὃν τῇ νεφέλῃ, και ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροι αὐτῶν. 
16,19. 19 καὶ ἐν ἐκεώῃ τῇ ὥρᾳ. ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατο» 13 

, ο. ο 1 

τῆς πύλεως ἄπασε», καὶ ἀπεπτάνθησαν ἓν τῷ σεισμῷ ὀνόματα 
2 / , « 4 ιν « . 0 4 
ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτα, κα οἱ λοιποι ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ 

9,1. ἔδωκαν δόξαν τῷ Θ9ῷ τοῦ οὐρανοῦ. 14 Ἡ οὐαὶ ἡ δεντέρα ἁπῆλ- 14 . 
6 3 4 ε , 3 Ν 4 [ 

ϐεν ᾿ η οὖαι ῇ τρίτη ἰδου ἔρχεται ταχν. 
10, Ί. Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν ' καὶ ἐγένοντο φωναὶ μὲ- 15 

13,10. γάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντες Ἐγένετο ᾗ βασιλεία τοῦ κόσμου 
"Ραι3, σοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἷς τοὺς 
6... ος αἰῶνας τῶν αἰώνων. 16καὶ οἱ δίκοσι τέσσαρὲς πρεσβύτεροι οἱ 16 

[νά νά 4 ”ϱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καθήµενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ὄπεσαν ἐπὶ 
«5, τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 17 λέγοντες Εὐχα- 11 

ριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θδὸς ὁ παντοκράτωρ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι 
3 ν , ϱ 4 ΄ 8 5 18 4 ᾿ εἰληφας τὴν δύναμί σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας, {8 καὶ τὰ 18 
3 2 , 4 Ύ ς 32 , Νε 4 “ 

ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἠλθεν { ὀρ)ή σου και ὁ καιρὸς τῶν νφε- 

κρῶν πριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προ- 
φήταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖρ φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς 

| μικροῖς μαὶ τοῖς μεγάλοι, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας 
9,3. τὴν γῆν. 9 καὶ ἠνοίγη ὁ ναὺς τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 19 
85 ” « 4 . ΄ εν. ” 3 ον ” ) “ 8 ορ 

11 ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἓν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγέ- 
16, 31. γ0γτο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ χάλαζα µεγάλη. 

ΧΙ. 

| Μυ]ίο ἸΜθεείαπι ρασίθης θὲ ἄγβοο. ΏτΑοο νὶοίιθ α Μίεμαθίθ ΡθΓ89- 

| 

ααἰθας παα]Ίθγθπῃ 6]1βᾳθ 6ΘΠΙΘΠ. 

ο ος Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρωρῷ, γυνή περιβοβλημένη 
τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς 
"κεφαλής αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2καὶ ἐν γασερὶ ὄχουσα 

.. κράζει ὠδίουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῦ. ὃ καὶ ὤφθη ἄλλο 
Ἔο 3. σημεῖον ἐν τῷ οὐρωῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυῤῥὸς μέγας, ἔχων 

᾿κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς πεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ 
διαδήµατα, « καὶ ᾗ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν 
ἐνώπιον τῆς Τυναικὸς͵ τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῇ τὸ 

ὦ Ἡ. Ξάχνον αὖ κ καταφάγῃ. ὅκαὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄῤῥενα, ὃς μέλλει 
«υς , ο. ποιμαύνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδφ σιδηρᾷ᾿ καὶ ἠρπάσθη τὸ 

τέκνο» αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. ϐ καὶ 
ἤ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ᾖτοιμασμένον 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ ἐκτρέφωσι αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας 

ΣΝΙΟΝ η 

-σππ- 

14. ἰδού Ροεί δπηλθω, Ῥου 1δ. λέγουσαι Ἐγένοντο αἱ βασιλεῖαι 160. 
εἴκοσι καὶ 11. καὶ ὁ ἦν: αὰά καὶ ὁ ἐρχόμενος 19. βροντωί: αάὰ καὶ 
σεισμός 

ΧΙ. 8. μέγας πυῤῥός ... διαδήµατα ἕπτά ᾖὕὅ. Οἵ4 πρὀς δθουπάυαὰ 
ϐ, οπι ἐκεῖ Ρτἱ18 ... τρέφωσιν 



398 8500, 19, 7. --τβ, 9. 
εὰ Όλη Ἰ ἑξήκοντα. Ἱ καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ολ 

ἄγγελοι αὐτοῦ του πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκορτος. καὶ ὁ δράκω» α.. 1» 
8 ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, ὃ καὶ οὐκ ἴσχυσα», οὐδὲ τόπος 
9 εὑρέθη αὐτῶν ὅτι ἐν τῷ οὐρανφ. Όκαὶ ἐβλήθη ὁ ὁράκων ὁ μέγας, 

ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούµερος διάβολος καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ ὁσ ο |. 
πλανώ» τὴν οικουμένη» ὅλη», ἐβλήθη εἰς τη» γή», και οἱ ἄγγελοι 

10 αὐτοῦ µετ αὐτοῦ ἀβλήθησα». 10 καὶ ἤκουσα φωνὴ» μεγάλην ἓν 
σῴ οὐρανῷ λέγουσαν «ρτι ἐγένετο ᾗ σωτηρία καὶ ᾗ δύναμις καὶ δι ὃν αν 

βασιλεία ποῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡᾗ ἐξουσία σοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι 
ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς 

14 ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. {ἱ καὶ αὐτοὶ ἐνίκησα» 
αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἁρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας 

13 αὐτῶν», καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχἠν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ 
τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες  οὐαὲ ια, κο. 

” σ- 4 -- , σ / « , 4 « ”- ἓ τῇ }ῇ και τῇ Θαλασση, ὅτι κατέβη ὀ διάβολος πρὺς υὑμᾶς ἔχων 
θυμὸν μέγα», εἰδὼς ὅ ὅτι ὀλίγον καιρὸ» ἔχει 

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν }ῆ», ' ἐδίωξεν τὴ» ͵. 
44 γυραῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄῤῥενα, {4 καὶ ἐδόθησαν τῇ Τυνακὶ αὲ 

δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, να πέτηται εἰς τὴν ἔρημον λάμα, 
εἰς τὺν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὺν. καὶ καιροὺς καὶ 1». 

15 ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπον τοῦ ὄφεως. {δ καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὦς ποταμό», 

10 ἵνα αὐτὴν ποταµοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ᾗ γή εῇ τι ιὲ. 
γυναικέ καὶ ἤνοιξεν ἡ γῇ τὸ στόµα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποτα- 

47 μὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ. {1 καὶ ὠργίσθη 
ὁ δράκων ἐπὶ τῇ Τυραικέ, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμο» μετὰ 
τῶν λοιπών τοῦ σπέρματος αὐτῆς τῶν τηρούντων τὰς ὀντολὰς 1 ιο 
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρία» ᾿]ησοῦ. 

4 ο , » 8 4 ” - , 

48 Και ἑσταῦην ἐπι τὴν ἄμμορ τῆς 6αλασσης. 

ΧΠΠ. 

ἹΜοπβίγαπι Ἱπιρ]είας αυτρῖί, Ώθυπι ΒΡΟΘΤΏΘΗΒ, βηης[ος ἀθρο]]αις. 
Μοπβίταια αἰίογαπι ευδάεηα Ρτϊοσί ου]ίππι, Ἀυπιοταθ πιοηςίτὶ 0060. 

1 Καὶ εἶδον ἐκ τῆς Θαλάσσης Θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα κ. 
4 “4 - ” 

δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδή- σοι 
3 4 - 8 

2 µατα, καὶ ἔπι τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. ᾖ και αι, 2. 
4 , ἄ 4 ο , . « , ο) - ἐ 

τὸ θηρίο» ο εἶδον ἦν ὅμοιον παρδαλει, καὶ οἱ πὀδες αὐτοῦ ὡς 
4 -” 4 - 

ἄρκον, καὶ τὸ στόµα αὐτοῦ ὡς στόµα Λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 

7. τοῦ πολεμῆσαι; ἐπολέμησαν ... µετά: κατά 8. οὐδὲ οὔτε 10. λέ- 
γουσαν Απο ἐν Ρος... κατιβλήθη ο... κατήγωρ: κατήγορος ..9 αὐτούς: 
αὐτῶν 12. τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ: τοῖς κατοικοῦσι τὴν γῆν «αἱ τὴν 
θάλασσαν 14. οπι αἱ 16. ἐκ τοῦ στόµατος αὑτοῦ Ρροθὶ γυναικός Ροπ 
ο.. αὐτήν; ταύτην 17. ᾿Ιησοῦ: τοῦ ᾿]ησυῦ ἄριστου 

ἉΙΠ. 1. κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα ... ὄνομα 2. ὡς ἄρχκτου 



11, 8. 

ΑΡ0ς. 15, ὁ. -- 16. 299 

ὁ δράκων τὴν δύναμιν. αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξονσίαν 
μεγάλην. ὃ καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὥσεὶ ἐσφαγμένην εἰς ὃ 
θάνατον, καὶ ᾗ πληγἡ. τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὀθεραπεύθη. καὶ 
ἐθαύμασεν ὅλη ᾗ γή ὀπίσω τοῦ θηρίου, 34 καὶ προσεκύνησα» τῷ ἀ 
δράκοντι, ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίφ, καὶ προσεκύνησαν 
τῷ θηρίφ λέγοντες Τίς ὅμοιος τῷ Θηρίφ, καὶ τί δύναται πολε- 
μῆσαι μετ αὐτοῦ; ὃ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν μεγάλα καὶ ὃ 
βλασφηµίαν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσερά- 
κοντα δύο. ϐ καὶ ἤνοιξεν τὸ στόµα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς ὃ 
τὸν Θεό», βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνήν αὐτοῦ 

8 4 9 ” ε) ” ο 7 4 ο) 3 ” ο ἤ 

. καὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. Ἱ καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι 

. ή ” 4 “ϱ : πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ρικῇσαι, αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ 
ουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλῆν καὶ λαὸν καὶ γλὠσσαν καὶ ἔθνος. ὃ καὶ ὃ 
προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ 
οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἓν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἁρνίου 

3,τ.ειοτοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ὃ Εἰ τις ἔχει οὖς, ἆκου- 3 
Αοτ19, σώτω. 90 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰγμαλωσίαν ὑπάγει οἳ τις 10 

14, 11. 

Ίο 4. 3 

3 

14. 0 
δε 8, 

δ5, 

19, 18. 
20. 

14, 9. 

3 / ” 2 2 ιο 2 - τευρ 32 ς 
ἐν µαχαίρῃ, δεῖ αὐτὸν ἐν µαχαιρῃ ἀποκτανθῆναι. ὠὣδέ ἐστο 4 
ὑπομονὴ καὶ ᾗ πίστις τῶν ἁγίων. 

Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς }ῆς, καὶ εἶχεν κέ-1ί 
«ρατα δύο ὅμοια ἀρνίφ καὶ ἐλάλει ὧς δράκων. 12 καὶ τὴν ἔξου- 12 
σίαν τοῦ πρώτου θηρίον πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ἐποίει 
τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας να προσκυνῄσουσην τὸ 
θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ᾗ πληγἡ τοῦ Θανάτου αὐτοῦ. 

15χαὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ὕνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 19 
καταβαίνειν εἶ, τὴν γῆν ἐνώπιον τών ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ 14 
τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἆ ἐδόθη αὐτῷ 
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῖσιν ἐπὶ τῆς γῆς 
ποιῇσαι δεἰκόνα τῷ δηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς µαχαίρης καὶ 
ἔζησεν. Ίδ καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰχόνι τοῦ Φηρίου, 1ὅ 
ὕα καὶ λαλήσ ἡᾗ εἰκὼν τοῦ θΘηρίου, καὶ ποιῄσῃ ὅσοι ἐὰν μὴ 
προσκυνήσωσιν τῇν εἰκόνα τοῦ Θηρίου ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ 10 
ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλου- 
σίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, 
ἵα δῶσιν αὐτοῖ; χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ 

3. εἶδον µίαν ... ΟΠ1 ἐκ... ὡσεί: ὡς ... ἐθαυμάσθη ϱἳ ς (ποη ςε) ἐν 
δλή τῇ }ῇ 4. τὸν.δράκοντα ὃς ἔδωκεν ἐξουσίαν ... προσεκ. τὸ Θηρίον... 
κοιὸ τίς» Οπι καὶ ὅδ. βλασφημίας ... πύλεμον ποιῆσαι ... τεσσαρακοντα 
6. εἰς βλ]ασφημίαν 7. πόλεμον ποιῆσαι ..ς ΟΠ χαὲ λαόν 8. αὐτόνο 
αὐτῷ ε.» οὗ οὐς ὧν οὐ ΟΙἶΒΒΟ αὐτοῦ... τὰ ὀνόματα ... ἐν τῇ βίβλφ... 
τοῦ ἐσφαγμένους Οπι τοῦ 10. εἰς αἰχμαλωσίαν Ρτίαθ: αἰχμαλωσίαν συν- 

ἄγει ... µαχαίρῃ Ὀϊδ: µαχαίρᾳ ... ἐν µαχαίρᾳ Ρτίμδ: αἀά ἀποκτεν εὖ 
12. ἐποίεε; ποιεξ ο... πρυσκυνήσωσι 19. πουῇ καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ 14. ὃς: ὅ ... τῆς µαχαίρας 16. ἀποκτανθῶσιει ΡΓ8εΙΙ ἵνα ο.. 

ἑάν; ἄν 16, δῶῦσιν: δώσῃ 



α0ὐ Ρ00. 18, 17. --- 14, 10. 
{7 ἐπὶ τὸ µέτωπον. αὐτῶν, 17 καὶ ὕα μή τις δύναται ἀγοράσαι 3 

πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγµα τὸ ὄνομα τοῦ Φηρίου Ἡ τὸν 1, ον 
18 ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 «δε ἡ σοφία ἐστί. ὁ ἔχων - ., 

νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίον᾽ ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου 

ἐστί. καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χὲς.. 

ΧΙΥ. 

Αρηυιβ θὐγρῖί οὐπ] Ρρίῖς βΙρηα[ίθ. Ίντερ απρο] ΡΓΒΘΟΟΠΘΒ. ΕνδβηροΙυπι 
αθίετηπτι. (Οα]ὶπ Ίταρ Ὠοθὶ. Εθαῦ ποτ ΡΙ. Απηροϊί πιείθπίθε οἳ 

γἰπάεπι]αΠίθβ. 

1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὼρ ἐπὶ τὸ ὄρος «Σιών, καὶ 5, ο. 
μετ αὐτοῦ ἑκατὺν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ τι α. 
ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τ, 3. οἰο 

2 τῶν μετώπων αὐτῶν. 2καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς 115 
φωνή» ὑδάτων πολλών καὶ ὧς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ 
φωνὴ ἤν ἤκουσα ὥς κιθαρφδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις 

ὃ αὐτῶν. ὃ καὶ ἄδουσιν ᾠδῆν καιὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώ- οι 
πιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων' καὶ οὐδεὶς ἐδύ- 
νατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴῆν εἰ μὴ αἱ ἑκατὺν τεσσεράκορτα τέσσαρες |. 

ὁ χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ 
γυναικῶν οὖκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἶσιν. οὗτοι οἱ ἀκο- 
λουθοῦντες τῷ ἀρνίφ ὅπου ἐὰν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ 

5. τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίφ, ὃ καὶ ἐ ἐν τῷ στό- 
ματι αὐτῶν οὐχ ευρέθη ψεῦδος ἅμωμοι άρ εἶσι». 

6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόµενον ἐν µεσουρανήµατι, ο, 14. 
ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώριον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθηµένους ἐπὶ 15,1. 
τῆς γῆς καὶ, ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ (λῶσσαν καὶ λαό», 

Ί Ἵ λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν θεὸ» καὶ δότε αὐτῷ δύξαν, 
ὅτι ἦλθεν ᾗ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνῄσατε τῷ ποιή- 
σαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς 

8 ὑδάτων. ὃ Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθησεν λέγων Ἔπε- «ε ο 2: 9. 
σε» ἔπεσεν Βαβυλὼν ᾗ μεγάλη ; ῆ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς αι. "4, 

ὃ πορρείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. ὃ Καὶ ἄλλος ἄγγελος ο λὰς 
τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἓν φωνῇ µεγαλῃ Εἰ τις προσκν- 
φεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εὐιόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγµα ἐπὶ 

10 φοῦ μετώπου αὐτοῦ ᾖ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίθται "5. 15,9. 

Αχορὶι 3, 
148. 

40. τὸ µέτωπον; τῶν μετώπω» 17. υδύνηται ... ᾖ τὸ ὄνομα Ἰδ. τὸν νοὺν 

ΧΙΥ. 1. οἳι τό Ρσίαφ -- ἑστώς: ἑστηκός «9. τεσσαράκοντα «9. ΟΠ 
αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνυμα δ. ἡ φωνὴ ἦν ἦκουσα ὡς; φωνὴν ἤκουσα ὃ. ᾠδήν 
Ῥτίαφ: Ῥγαθπι ὡς ... ἠδύνατο ᾱ. οὗτοι δεσαπάιπη: δάά εἶσιν ... ἑάνο 
ἄν ὅ. ψεῦδος; δόλος ... εἶσιν; Δάὰ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θιοὺ ϐ. 
πετώµενον ... ΟΠ ἐπί Ῥτίπιαπα οἱ ἐθΓ τη ... καθηµένουςς κατοικοῦντας 
7. λέγων: λέγοντα ... τὴν Φάλασσαν: οπι τήν δ. οἵπι δεύτερος ... ἡ 
μεγάλη: Ῥϊ8θαπι ἡ πόλις... Π: ὅτε... 01 τά 9. Καὶ τρίτος ἄγγελος... 
τὸ Θηρίον προσκυνεῖ 



. 
) 

ΑΡῦς. 14, 11. --- 15, ὁ. 401 

ἓκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου ἐν 
τῷ ποτηρίφ τῇς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ 

ο Ἔκμιο θείφ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. {4 καὶ ὁ 1! 
καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαύει, 
καὶ οὐκ ἔχονσιν ἀνάπανσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες 
εὺ θηρίον καὶ εἲν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγµα 

5. τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12 ὪὋδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστί, οἱ 19 
τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿]ησοῦ. 19 καὶ 13 

199. ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ 
νεκροὶ οἱ ἐν κυρίφ ἀποῦρήσκοντες ἀπ' ἄρτι. να λέγει τὸ ποῦμα, 
ἵνα ἀναπαήσορται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἆκο- 
λουθεξ μεν αὐτώ». 

ελ Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ "εφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ εὖν νοφέλῃν καὶ 14 
θήμενον ὅμοιον νιφ ἀνθρώπον, ἔχων ἐπὶ τὴν κεφαλῆν αὐτοῦ 

στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. | καὶ 15 
ἄλλος ἄγγελος ἐξζλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράξων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ 

ας αν καθημένφ ἐπὶ τῆς νεφέλης Ηἔμψον τὸ δρέπανόν σον καὶ Φέρισο», 
ὅτι ἦλθεν ᾗ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ Θερισμὸς τῆς γῆν. 

16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τὴν »εφέλην πὸ δρέπανον αὐτοῦ 16 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. {Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν 11 
ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ' 
Ι8καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ δυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἔξον- 18 
σίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν κρανγῇ µεγάλῃ τῷ ὄχοντι τὸ 
δρέπανο» τὸ ὀξὺ λέγων Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ 
τρύγήσον τοὺς βὐτρνας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασεν ἡ 
σταφυλὴ τῆς γῆς. 19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ 19 

115. εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἷς 
«σι ς,, τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Οεοῦ τὸν µέγαν.. καὶ ἐπατήθη ἡ 20 

᾿ληνὸς ἔξωθεν τῆς πύλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῇς ληνοῦ ἄχρι 
τῶν χαλιών τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑἁξακοσίω». 

Χγ. 

γΠοέοσαπι Ῥρβίίαο Ἀγταησβ. Απρεοϊ ΤΠ ουπι ΥΠ Ρ)]α]ϊβ Ίχαθ. 
. 4 ” - ε) ” 3 ” «9 . ιό 

11, 1. Και εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστό», 1 
11,1. ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχορτας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐ- 
δ. ταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 32 καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν 2 

Ὁ ὁαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικώντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ 
εκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 

10. τῶν ἁγίων ἀγγέλων 11. ἀναβαίνει 8Ώίθ εἰς Ρος 12. οσα ᾗ ... ὧδε 
οἱ 13. λεγούσης μοι... ἀναπαύσωνται 4. κοθήµενος ὅμοιος ... τὴν 
κεφαλήν: τῆς κεφαλῆς 16. µεγάλῃ φωνῃ . . ἠλθέ σοι ... τοῦ ̓ Φερίσαι 
18. ὁ ἔχων. οπι ὁ... ς(ποη σ9) οπιτης ἁμπίίον. .. ἦκμασαν αἱ σταφι- 
λαὶ αὐτῆς 19. τὸν μέγαν: τὴν μεγάλην 20. ἕ 

ΧΥ. 2. αὐτοῦ καὶ; θά ἐκ τοῦ σαράγματος. αὐτοῦ 
Νου. Το0ἱ. θὰ, Τί, 0 



| 

405 ΑΡ06. 15, δ. μμ... 16, 7. 

ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίην, ἔχονγτας κιθάρας τοῦ 
Φεοῦ. ὃ καὶ ἄδουσιο τὴν ᾠδῆν Μωνσέως δούλου τοῦ θεοῦ καὶ ῥι5 ον. 
τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου ) λάγοντες Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα λα. 
σου, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ᾽ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί ασ, τ. 
σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν' 3 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ Ἠοτιοτ, 
δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι µόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνῃ ἤξου- 
σιν καὶ προσκν»ρήσουσι ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου 
ἐφανερώθησα». 

Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ραὸς τῆς σκηνῆς τοῦ 
μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, ϐ καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ 
ἔχοντος τὰς ἑπτὰ πληγάρ, ὀνδεδυμένοι λύον καθαρὸ» λαμπρὺν σα 
καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. Ἰκαὶ ἓν ἐκ ι, 1. 
τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοι ἑπτὰ φιάλας μμ. 
χρυσᾶρ 1εμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Φεοῦ τοῦ ζῶντος εἶς τοὺς αἰῶνας ο να, 
τῶν αἰώνων. θκαὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης "Ἔς ο, 
τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἶσελ- 

θεῖν εἰς τὸν ναὺν ἄχρι τελεσθῶσι» αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ 
ἀγγέλων. 

Χγ]. 
Εβαπάσπίαςσ ρµ]ς]8θ ἴγπο δερίεπα; {ο ἆεπα ἵη {θττῖς ρ]αραθ Παηΐ. 

Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις «εκ τ-ιο. 
Ὑπάγετε ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εν τὴν 15, τ. 
γῆν». 3 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἷς 
τὴν γῆν' καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώ- 
πους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγµα τοῦ Θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦν- 19, ιτ. 
τας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 

Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασ- 
σαν καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέ- 
Θανε», τὰ ἓν τῇ θαλάσσῃ. 

Καὶ ὁ ερίτος ἐξέχεεν σὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς 
καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων' καὶ ἐγένετο αἷμα. ὅ καὶ ἤκουσα ἰ, ᾱ. 
τοῦ ἀγγέλον τῶν ὑδάτων λέγοντορ άΐπαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν 
ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 6ὗὔτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέ- 
χὲα», καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν' ἅξιοί εἶσιν. Ἰ καὶ ἤκουσα 
τοῦ Θυσιαστηρίου λόγοντος Ναί, κύριε ὁ Θεὺς ὁ παντοκράτωρ, 19,3. 
ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. | 

3. ἐθνῶν: ἁγίων 4. φοβηθῇ σε... δοξάσῃ δ. ἐδοὺ ἠνοίγη ϐ. οπι οἱ 
βοοαπάυπῃ ... πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ ... καθαρὸν καὶ δ. ΟΠὰ ἐκ τοῦ... 
ἠδύνατο 

Χγ]. 1. φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης ..9 Ὑπάγετε καί... 
οπι ἑπτα βοοιπά στη 9. εἷςς ἐπί... ἐπὶ; εἰς... τ. τῇ εἰκόνι αὐτοῦ προσκυ- 
νοῦντας ὃ. ὁ δεύτερος ἄγγελος ... ζωῆς: ζῶσα ... ΟΠ τά 4. ὁ τρίτος 
ὄγγελος δ. κύριε, ε6... ὅσιος: ΡΙΒΘΙΑ καὶ Ὀ. ἄξιοι γάρ ΊΤ. ἄλλου ἐκ 
τοῦ θυσιαστηρἰου 

κο µας Ἅἃα 



ΑΡ06. 106, 8. ων 21. 409 

Καὶ ὁ τέζαρτος ἐξέχεεν . εὖν φιάλη» αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἤλιον, 8 
ὃὰ 290 » ω ρ 4 εν , 9 ρ 9 . 

και ἐδοῦθη αὐτῷ καυµατίσαι του ἄνθρωπους ἐν πυρ Ὁ και 9 
3 ῤ εαἈ ω [, 83 ϕ « 19,6. ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι παῦμα μέγα, καὶ ἑβλασφήμησα» οἱ 
ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς 
πληγὰς ταύτας ; καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξα». 

13, 3, Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεον την φιάλη» αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον 10 
τοῦ θηρίου ̓  καὶ ἐγένετο ς βασιλεία αυτοῦ ὀσκοτωμένη, καὶ ἐμα- 
σῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 14 καὶ ἑβλασφήμησαν 14 
τὸν θΘεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τών ἑλκῶν 
αὐτῶν, καὶ οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

δν Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλη» αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν 13 
196, ο ἡ Εὺ , μ 3 ος , 9 ο ὃ ια) σ « µέγαν τὸν Εὐφράτην: καὶ ἐξηράνῦη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ὅτοι: 

µασθῇ ἡᾗ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 15 καὶ 195 
εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

Φηρίου καὶ ἔκ τοῦ στόµατος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία 
ἀκάθαρτα ὦς βάτραχοι 4 εἰσν γὰρ πνεύματα δαιµορίων 14 

ἑ1πεαι, πριοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης 
ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰ τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείης σης 

μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15 Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς 1ὔ 
το τα 17. αλέπτης ᾿ µακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ μάτια αὐτοῦ, ὕα 

μὴ γυμ»ὸς περιπατῇ καὶ ῥλάπωσι» τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 16καί 16 

“1εοὰ 13, συγήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενο» Ἑβραϊσεϊ -4ρ- 
μαγεδών. 

” 4 

Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν αέρα ᾽ καὶ 17 
” 4 , 1 4 ο ω” 32 4 ο / ρ ϱ 

ἐξήλθεν φωνὴ µεγάλη ἀπὸ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα Γ4γο- 
116. φαν. 9 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς 18 

6, 5. οἷο ἐγένετο µέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ οὗ ἄνθρωπος ὀγόνετο ἐπὶ 
τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις 19 

μα) με]άλη εἰς τρία µέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσα». καὶ 

Βαβυλὼν ᾗ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιο» τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ 
«Εθιω, ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θΘυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 30 καὶ πᾶσα 20 

ρώ 4 το 3 ε οἱ . , , ε 

φῆσος «ἂφυγέν, και 0ρη οὐχ ευρἐθησαν. καὶ χάλαξα µεγάλη ὡς 2ἱ 
ταλαντιαία καταβαύνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους ' καὶ 
ἑβλασφήμησαρ οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, 
ὅτι µεγάλη ἐστὶν ᾗ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 

8. ὁ τέταρτος ἄγγελος 9. ΟΠι οἱ ἄνθρωποι μθουιπάππα ... ΟΠὰ τήν 10. ὁ 
πέμπτος ἄγγελος ... ἐμασσῶντο 12. ὁ ἕκτος ἄγγελος 19. ὡς βάτραχοι: 
ὅμοια βατράχοις 14. δαιμόνων ... ἅ ἐκπορεύεται; ς (ποή ς9) ἔκπο- 
ρεύεσθαι ... τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης ..«. ΟΠΙ τόν 16. 'Άρμαγεδ- 
δωών 17. ὁ ἕβδομος ἄγγελος «9, ἐπέ; ες ... τοῦ »αοῦ τοῦ «οὐρανοῦ 
16. καὶ ἐγένοντο φωναὸ καὶ βρονταὲ καὶ ἀστραπαί ... ἀφ οὗ οἱ ἄν- 
Όρωποι ὀγένοντο ... οὕτω 19. ἔπεσον 

2603 



404 ΔΡ. 17, 1. -- 14. 

ΧΙ. 

Μετείτὶκ γεῖθης Ὀε]]ια φἐρίοπι οκρϊίαπι οἱ ἆθοθπι οοσηππαπι, θὐσῖα 
βδηρυϊηπθ, ποπιῖηθ ΒΑΌΥΙΟΠ. 

! Καὶ ᾖλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ «ανν 
φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ λέγων 4{εὔρο, δείξω σοι τὸ κρῖµα 
τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθηµένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν 

9 πολλῶν, 3 μεθ ᾗς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμε- παλλα, 
Φὐύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας 18, 9. 

4 αὐτῆς. ἃ καὶ ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδα ει εει. 
γυναῖκα καθηµένην ἐπὶ θΘηρίον κόκκινο», Ίέμον τὰ ὀνόματα αι. 

ι. βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ᾗ γυνὴ 
ἦν περιβεβληµένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καχρυσωµένη χρυσίῳ 18 18-- 
καὶ λ19φ τιάφ καὶ µαργαρίταις, ἔχουσα ποτῄριο» χρυσοῦν ἐν τῇ 1οσδι. 
χειρὶ αὐτῆς Ἰμον. βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας 

5 τῆς γῆς, ὃ καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα 7εἸθαμμένον Μυστηή- 
ριον, Βαβυλὼν ἡᾗ µεγάλη, ᾗ µήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγ- 1» 8. ας 

ὁ µάτων τῆς γῆς. θμαὶ εἶδα τὴν γυναῖκα µεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος 
τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿]ησοῦ, καὶ ἐδαύ- 

7 µασα ἰδὼν αὐτὴν θαὕμα µέγα. ἸἹ Καὶ εἶπέν µοι ὁ ἄγγελος 4ιὰ 
τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριο» τῆς υναικὸρ καὶ τοῦ 

θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχορτος τὰς ἑπτὰ καφαλὰς καὶ 
8 τὰ δέκα κέρατα. Βτὸ θηρίον ὃ εἶδες ἡ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει .Λ.. 

ἀαβαίναιν ὃκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλεια» ὑπάγει καὶ Θαν- 
'μασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ 19,9. 
ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλῶν τῆς ζωῆς ἆ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων 

9 τὸ θηρίον ὅτι ὖν. καὶ οὐκ ἔστιν λαὶ πάρεσται. 9 Ὃδε ὁ οῦς ὁ αι 
ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσί, ὅπου ἡ γυνὴ 

10 κάθηται ἐπ αὐτῶν, 190 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν' οἱ πέντε ἔπεσα», 
ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὕπω ᾖλθεν, καὶ ὅταν ἔλθη ὀλέγον αὐτὸν δεῖ 20, . 

11 μεῖναι. 1 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός . 
19 ἐστιν, καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰ ἀπῶώλειαν ὑπάγει. {καὶ 

τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν, οἵτιες βασιλείαν "μα τ, 
οὕπω ἔλαβον, ἆλλ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖο µίαν ὥραν λαμβάνονσιν 

13 μετὰ τοῦ θηρίου. 15 ὗτοι μίαν ἔχουσιν γώμη», καὶ τὴν δύναμιν 1τ. 
4, καὶ ἐξονσίαν αὐτῶν τῷ θηρίφ διδόασιν. 14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἁρνίου 

πολεµήσουσιν καὶ τὸ ἁἀρνίον ρικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων 19,14. οἱο 
ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ µε αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλε- 

ΧΥΠΙ. 1. λέγων μοι 2. οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν Ρομέ πορνείας αὐτῆς 
Ροα 3. εἶδον... γέμον ὀνομάτων 4. ἦν: ἡ ... πορφύρᾳ καὶ κοκκίνφ... 
καὲ κεχρυσωµένη χρυσῷ ... χρυσοῦν ποτήριον ... τὰ ἀκάθαρτα τῆς: 
ἀκωθάρτητος ... τῆς γῆς: αὑτῆς ϐ. εἶδον ἸΊ. σοε ἐρῶ δ. ΟΠ τό Ῥεῖυθ 
..0 ὑπάγει: ὑπάγειν ... Θαυμάσονται ... τὰ ὀνόματα ... βλέποντες ... 
καὶ πάρεσταε; καίπερ ἑστίν ϐ. ὄρη εἰσὶν ἕπτα 10. καὶ ὁ εἷς 19. γνώ- 

µην ἴχουσι ... τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν τ. 9. διαδιδώσουσιν 

ο. ᾱ 



ΑΡ. 17, 15. -- 186, 9. ΄. 4056 

«Εν 5,1. κτοὶ καὶ πιστοί. ἵὸ καὶ λέγει μοι Τὰ ὕδατα ἆἅ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη 15 
κάθγται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ έθνη καὶ γλῶσσαι, 16 καὶ τὰ 16 
δέκα κέρατα ἅ εἶδες καὶ τὸ θηρίο», οὗτοι µισήσουσιν τὴν πόρνη», 
καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυµνήν, καὶ τὰς σάρκας 

14, αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσι ἐν πυρί᾽ ἵ7ὸ γὰρ 11 
Φεὸς ἔδωκεν αὖς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν }ώμη» αὐτοῦ 

9,1. καὶ ποιῆσαι γνώμη» µίαν καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ 
16, 19. θηρίφ, ἄχρι τολοσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν 18 

εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ µεγάλη ἡ- ἔχουσα. βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασι 
λέων τῆς γῆς. 

ΧΥΤΙΠ. 

Βαὐγ]οπίς πιθτθἰχὶοῖ ΠΙβΡΠΑΘ Ίδρδυις πυηδίαίαν. ΕΕ Ιπάθ οχἰγθ 
ἠαῦοπέαν. ἸἩπρεπίευ οἱ ἸΙαθίαπίος 4 δρεα. Εκθογδβίο αηροίῖ. 

19, {. Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ἱ 
οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλη», καὶ ᾗ γῇ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς 
δόξης αὐτοῦ. 3 καὶ ἔκραξον ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν 2. 

,5. Ῥαβυλὼν ἡ μογάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριο» δαιµονίων καὶ 
μα φυλακὴ παντὸς πρεύµατος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὺς ὀρνέου 

Ἴ9, 1! ο. ἀκαθάρτου καὶ μεμισημόνου, ὃ ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ Φυμοῦ τῆς ὃ 

3. πορνείας αὐτῆς πέπωκεν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς 
Μοιδηῖ. μετ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῇς δυνάµεως 
1νεν5,4. τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. «4 καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν 4 
"1οιδε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. λέγουσα» Ἐξέλθοτα ἐξ αὐτῆς, ὁ λαός µον, ὕα μὴ 

συγκοιρωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς 
/ ἵνα μὴ λάβητε, ὅ ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ ὅ 
εΡε 131, , οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὺς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπό- ϐ 

δοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀῑέδωκε», καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ 
τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίφ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ 

ὅτε, ῥιπλοῦν Ἴὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἑστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε Ἰ 
αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αυτής λέγει ὃτι 
κάθηµαι βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, ὃ διὰ 8 
τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἤξουσιν αἱ πληγα) αὐτῆς, θάνατος καὶ πέν- 
θος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακανυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς κύριος 
ὁ θεὺς ὁ κρύας αὐτή». 

"Κ:1δ.18. Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ϐ 
41, 30. 

οἱ μετ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ. στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν 

10. καὶ τὸ θηρίον: ἐπὶ τὸ Θηρίον 117. οπὰ καὶ ποιῇσαι ... µίαν γνώµην 
. ἄχρι Τελεσθῃ τὰ ῥήματα τ. 9. 

ΧΝΠΙ. 1. Καὸ µετά ... ΟΠ ἄλλον 2. ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ:; ἐν ἰσχυξ, 
φωνῇ µεγάλῃ ... δαιμόνων 4. ἵνα μὴ λαβητε Απίθ ἐκ τον πληγῶν Ροῦ 
6. ἐκολλήθησαν ; ἠκολούθησαν 6. ἀπέδωκεν ὑμῖν ... τὰ διπλᾶ: αὐτῇ 
διπλᾶ ἸΊ. αὐτήν: ἑαυτήν ... Οἵὰ ὅτι ΒθοΙπάμΠι δ. κρένας; κρίνων 9. 
κλαύσονται αὐτήν ... ἐπ αὐτήν: ἐπ αὐτῇ 



406 ΑΡ00. 18, 10. --- 25. 

10τὸν καπνὸν ες πνυρώσεως αὐτῆς, 0 ἀπὸ μακρὀθεν ἑστηκότες 
διὰ {ὸν φόβο» τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες Οὐαὶ οὐαί, ἤ ιο.ι». 
πύλιο ᾗ µεγάλη, Βαβυλὼν ᾗ πόλις ἡ ἀσχνρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ᾖλθον 

1/ἡ αρίσιο σου. 1 καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν "Ε. 1η 
10 ἐπ] αὐτήν, ὅτι τὸν 7όμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζοι οὐκότε, 13 γ9μον «Ἔετι, 

χθυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρέτον καὶ βυσσζ κ.α 
νου καὶ πορφύρας καὶ σηθικοῦ καὶ πολκίνου , καὶ πᾶν ξύλον 
θύθον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντωον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου 

13 τιµιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ µαβμάρον, 19 καὶ κωνά- 
µωμον καὶ ἅμωμον καὶ θυμιάµατα καὶ µύρον καὶ λίβανον καὶ 
οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεµίδαλιν καὶ οἵτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, 

14 καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. {4 καὶ 
ᾗ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῇς ἀπῆλθεν ἀπὸ. σοῦ, καὶ 
πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι 

15 αὐτὰ οὐ μὴ εὑρῃς. 1 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ) "Εε σι, 
αὐτῆς , ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ 

16 αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 19 λάγοντες Οὐαἱ οὔαί, ᾗ πόλις μν δ. 
ᾗ μεγάλη, ή περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πυρφυροῦν καὶ κόκκιφον, 
καὶ κεχρυσωµένη ἓν χρυσίῳ καὶ λίθφ τιµίῳ καὶ µαργαρίταις, ὅτι ιο. 

17 μις ὥρα ἠρημώδη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 17καὶ πᾶς κυβερνήτης "Εε: 4ἳ, 

καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν 
18 ἐργάζονται, ἀπὺ µακρόθεν ἔστησαν 189 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν εν, 

παπ»ὸν τῇ πυρώσεως αὐτῆς λάγοντες Τις ὁμοία τῇ πόλοι τῇ 
19 µεγάλῃ; 19 καὶ ἐπέβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξον "Ἐς ατ, 

πλαίοντες καὶ πενθοῦντερ, λάγοντες Οὐαὶ οὐαύ ᾖ πόλις ἡ μεγάλη, 19. 18, 

ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ Θαλάσσῃ ἐκ αε. 
90 τῆς τιµιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 εὐφραύου ἐπ Ἔλ, 

αὐτῇ, οὐρωνὰ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι 
ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρῖμα ἡμῶν ἐξ αὐτῆς. 

9 Καὶ ἠρεν εἷς ἄγγολος ἰσχυρὸς λίθον ὧς μύλον μέγα», καὶ µ 
ἔβαλεν εἶ, τὴν θάλασσαν λέγων Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται ᾿ 

9 Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεδῇ ὅτι. 23 καὶ φωνῇ 
κιθαρφδῶν καὶ .μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὗ μῆ ελα 
ἀπονσθῇ ἐν σοὶ ὅτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὗ μῇ εὑρεθῇ το, 

29 ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνῇ μύλου οὗ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ὅτι, 25 καὶ φώς Εν μα 
λύχνου οὗ μὴ φάνι ἐν σοὶ ὅτι, καὶ φωνῇ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ 
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες 
τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακοίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 

10, ἐν μιᾷ 141. ἐπ αὐτῇῃ 12. βυσσίνου: βύσσου ᾖ14. κνάµωμον . .. 
οπι καὶ ἄμωμον 1. σου Ροβί ψυχῆς Ρος ... ἀπώλετο; ἀπῆλθεν ... 
οὐνέτι οὐ μὴ εὑρήσῃς αὐτά 160. καὶ Ἰέγοντες ... 69 (ΏΟἨ 5) κεχρυσω- 

µένοι (οχ 61Γοσθ) ἐν χρυσῷ 17. ὁ ἐπὶ τόπον πλέων: ἐπὶ τῶν πλοίων ό 
ὅμιλος 18. βλέποντες: ὁρῶντες 19. ἔβαλον ... Οἵ4 τά 20. δὲ αυτήν... 
0ἱ1 καὶ οἱ βθουπά ππη 



΄ 

αρθς 18, 24. -- 19, 15. 407 

2 καί ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίὸν εὐρέθη ναὶ πάντων 24 
τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ ες γῆς. ᾿ 

ΧΙΣ. 

Ηγπιπαβ οοε]θεάαπ ἆθ Ὠθο ἠπρίο ]ωάϊοο. Αρπὶ πυρί]αθ Ραγβηΐυς. 
Οµνπ]είας οπῃ θ1ἶΒ γἱηοῖῦ Ὀθβίίααι ϱ/αδᾳπθ ομ]ίοςθβ. Ἑρυ]απι ανίυπη. 

13, 19. Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωγνὴν µεγάλη» ὄχλου πολλοῦ ἐν 
5 τῷ οὐρανῷ λεγόντων ««λληλούια, ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ 
16, 1. δύναμις ποῦ θεοῦ ἡμῶν, 2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίχαιαι αἱ κρίσεις 3 

αὐτοῦ, ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρρην τὴν μεγάλη» ἥτις ἔφθειρεν εὖν 
γῆν ὃν τῇ πορνεᾳ αὐτῆς, καὶ «Ἐεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων 

“Π. αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. ὃ καὶ δεύτερο». εἴρηκαν ««λληλούια, καὶ 5 
«εεδεο. ὁ καπγὸς αὐτῆς ἀναβαίνει οἱ; τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 3 καὶ { 

ὄπεσαν οἱ πρεσβύτεροι: οἱ εἶκοσι σέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζώα, 
καὶ προσεκύνησα» τῷ θε. ιφ καθημόνφ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέχοντες 

«ρειμμ. μὴν ἀλληλούια. ὃ καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα 5 
4ὐεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν», πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι 

ερε] 1. αὐτόν, οἱ μμιροὶ καὶ οἱ µογάλοι. ὃ καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλον 9 
πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὧς φωνὴν βρορτῶν 
ἰσχυρῶν, λέγοντες «4λληλούια, ὅτι ἐβασίλενσεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶ» 

Ὅπο ν ὁ παντοκράτωρ. Ἰ χαίρωμον καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομερ εὖν Ἰ 
δόξα» αὐτῷ, ὅτι ᾖλθον ὁ γάμας τοῦ ἁρνίου καὶ ᾗ- γυνὴ αὐτοῦ 

ο. ἠτοίμασεν ἑαυτήν, ὃκαὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσι»ον 8 
λαμαρὸν καθαρόν. τὸ γὰρ βύσσινο. τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων 

μ, 19, ἐστίν. Ὁ Καὶ λέγει μοι Γράψον Μακάριοι οἱ εἷς τὸ δεῖπνον. τοῦ γά- 9 
ἃἳ. µου τοῦ ἁρνίου κεκληµένοι, καὶ λέγει µοι Οὗτοι οἱ λόγοι οἱ ἀληδινοί 

τοῦ δεοῦ εἰσίν. ἴθκαὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυ; 10 

311. νῇσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι Ὅρα μή) σύνδουλός σοῦ εἰμι καὶ 
τῶν ἀδελφῶν σου τῶν δχόντων τὴν μαρτυρία» Ἰησοῦ ' τῷ θεῴ 
προσκύνησο»ν. ἡᾗ }ὰρ μαρτυρία ᾿Γησοῦ ἐστὶν τὸ πγεῦμα τῆς προ- 
φητείας. 

.,.. Καὶ εἶδον τὺν οὐρανὸν ἠνεφγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, 14 
καὶ ὁ καθήµενος ἐπ αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ 
ἐν δικαιοσύ»ῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. ἵὰ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ 12 

η πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλῆ» αὐτοῦ διαδήµατα πολλά, ἔχων ὀνό- 
νο, ματα 7εἸθαμμένα καὶ ὄνομα γεγθαμµένο» ὃ οὐδεῖς οἶδον εἰ μὴ 

αὐτός, 15 καὶ περιβεβληµένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ 13 

κ μα. 

24. αἷμα -- 

ΧΙΧ. Ι. Καὶμετά...ς (ποῦ ςθ) ΟΠ1 ὥς... ὄχλου πολλοῦ μεγάλην... 
λέγοντος ... δόξα: 84ά καὲ ἡ τιµή... τοῦ Θεοῦ» κυρέμ.τῷ θιῥ 2. ἐκ τῆς 
χειρός 4. ἔπεσον... εἴκοσι καὸ... τέσσαρα... ἐπὶ τοῦ Θρόνου δ. ἀπό; 
ἐκ... τὸν Θεόν... καὶ οἱ μικρού δ. «9 λεγόντω», ς λέγονεας .. . Οἵὰ ἡκῶν Τ. 
ἀγαλλιώμεθα κοιὲ  δῶμεν δ. Αὐσο. καθαρὸν καὺ Ἰαμπρόν, .. ἐστι τῶν ἁγίων 

3 9. οἱ ἀληθινοί: 01 οὗ. .. εἶσι τοῦ θιοῦ 10. ἔπεσον ... 1ησοῦ Εἱ8: Ῥταθα 
τοῦ 31. ἀνεφγμένον 4. ὣς φλόξ... 981 ὀνόματα γεχραμμέναι καὶ 



408 ΑΡ06. 19, 14. --- 90, ᾱ. 

14 κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύ- 
µατα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθοι αὐτῷ ἐπὶ ἵπποι λευκοῖς, ἑν- 

15 δεδυµένοι βύσσινον λευκὸν καθαρό». 15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος 8. 
αὐτοῦ ἐκπορεύδται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη τα 
καὶ αὐτὸς ποιμανεζ αὐτοὺς ἐν ῥάβδφ σιδηρᾷ, καὶ αὐτὸς πατεῖ α : 
τὴν ληνὸν τοῦ οἴρου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῇς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντο 

16 κράτορος. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἑμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ μον 
ὄνομα 7αἸθαμμένον Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων. στ, 1. 

17 Καὶ εἶδον ὄνα ἄγγελον ἑσεῶτα ἐν τῷ ἡλίφ, καὶ ἔκραξεν Έτ, 
φωνῇ µεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετοµένοις ἂν µέσο 
θανήματι 4εῦτε συράχθητε εἰς τὺ δεῖπνον τὸ µέγα τοῦ θεοῦ, 

16 15 Ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχω» καὶ σάρκας 
ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ] αὐτῶν, καὶ 
σάρκας πάντων ἑλαυθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν τε καὶ με 

19 γάλων. 19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίο» καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς }ῆς καὶ ατ,ι. 
τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμόνα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ 16, ιὲ. 
τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 

20 30 καὶ ἀπιάσθη τὸ θηρῶν καὶ ὁ μεν αὐτοῦ Ψευδοπροφήτης ὁ αι 
ποιήσας τὰ σηµεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόν- 
τας τὸ χάθαγµα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦνταρ τῇ εἰκόνί 
αὐτοῦ ζώντας ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνη» τοῦ πευρὸς τὴν 

1ἱ καιομένην ἐν θείφ. 3ἱ καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτανθησαν ἐν τῇ ῥομ- νο, 
φαίᾳ τοῦ καθηµόνου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στό- 
µατοὸ αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρ- 
πῶν αὐτῶν. | 

--- 

ΧΧ. 

Ώτασοπθ Πραίο τοβυτρυηί αἆ τορππ) πη]]]ο ΑΠΠΟΥΙΠΙ. («ορ οἱ ο μες. 
Γἱαῦο]ο Ροτάϊίο β{ ]αάϊοίαπα οαχίγεπω τη. 

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαύοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν 15.1. 
κλεῖν τῆς ἁβύσσου. καὶ ἄλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2καὶ 
ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὅςρ ἐστιν διάβολος τα ο. 

ἃ καὶ ὁ σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ὅτη, ὃ καὶ ἔβαλεκ αὐτὸν Ἔσιια 
εὥ τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισον ἐπάνω αὐτοῦ, να 
μή πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι. τελεσθῇ τ τὰ χίλια ἔτη' μετὰ ταῦτα 

1ὴ- 

δεῖ λνθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνο». 11, 19. 
 ᾽ Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ αὐτοὺς, καὶ κρίμα ου ὁ 

- 4 ” 
ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισµέγω» διὰ τὴ» µαρ- 

” . ” 

τυρίαν ᾿]ησοῦ καὶ διὰ εὺν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὗ προσεκύ- ϱ, 9. οἰο 

19. καλιῖται 14. ς(ΠοἩ ς6) οτι τό θθοππάσπι ... ἐπ; ἐφ.... λευκὺν καὺ. 
15. πατάξῃη: πατάσδῃ.. «καὶ τῆς ὀργῆς 10. τὸ ὄνομα. Ε7. πετωµένοις..« 
συάχθητε: καὶ συνάγεσθε ... τὸ  µέγοι τοῦ: τοῦ μεγάλου 18. Οἱ τε Ὀἱθ 
19. τὸν πόλεμον: οπι τόν 20. τφ θείψ 11. ἐξελθούσῃ: ἐκπορευομένῃ 

κ Χχ. 1. τὴν κλεῖδα 32, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον . .. ὅ σατανᾶς: Οἱ81ό 8. 
ἔκλεισεν αὐτόν... πλανήσῃ τὰ ἔθνη ἔτι... καὶ µετά... αὐτὸν λυθῆναι 



Ες 61,6. 

.Ε7 38, 
39. 

ΑΡ00. 20, ὅ. -- 254, 2. 409 

νησαν τὸ θηρίο» οὐδὲ τῇν εὐκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ 
χάραγµα ἐπὶ τὸ μέτωπο» καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ ἔζησαν 
καὶ ἑβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ὅτη. 5 οἱ λοιποὶ τῶν ὕ 
φεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. «4ὕτη ἡ ἀνάστα. 
σι ἡ πρώτη. ὅμακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ ἀναστά- ϐ 
σει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, 
αλλ ἔσονται ἐερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν 
μετ αὐτοῦ χίλια ἔτη. 

Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ Χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ 
τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, δγαὶ. ἐξελεύσεται΄ πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ὃ 
ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς }ῆς, τὸν 1ῶγ καὶ τὸν Μαγώγ; συνα- 
Ἰαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμο», ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος 
τῆο θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἑκύ- 9 

«3 

« κλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν. πόλιν τὴν ἠγαπημέ- 
31, 1. 

19, 10. 

ῶθοαη Ί, 
θα. 

Ναι 1, 

6, 8. 

3, 5. 
είο 

4Ες65.11. 
66, 

1ος 

Ἡο -- 

νην' καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς' 
Ογαὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνη» τοῦ 10 
πυρὸς καὶ θείον, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ 

βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὺς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Καὶ εἶδον θρύρον μέγα» λευκὸν καὶ τὸν χαθήµε»ο» ἐπ' αὖ- 11 

τόν, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ᾗ 7ῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος 
οὐχ εὐρέθη αὐτοῖρ. 12 χαὶ εἶδον τοὺς νεκροὺς τοὺς μεγάλους καὶ 12 
τοὺς μικροὺς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθη- 
σαν᾿ καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῇς ζωῆς. καὶ ἐκρίθησαν 
οἱ εκροὶ ἐκ τῶν γδ]θαμμένων ἓν τοῖς βιβλίοι κατὰ τὰ ὄργα αὖ- 
τῶν. {5 καὶ ἔδωκεν ᾗ θάλασσα τοὺς φεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ 13. 

θάνατος καὶ ὁ. ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖρ, καὶ 
ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ 14 
ὁ ἄδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός. Οὗτος ὁ θάνατος 
ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν 15 
τῇ βίβλφ τῇς ζωῆς γεγραμµένος, ἐβλήθδη εἰς τῇ» λίμνη» τοῦ πυρός. 

Νονυπι οοθΊπΠ1, ΠΟΥΑ ἐθΓ8, ΠΟΤΑ Ηιοοβοίσια, Νουαθ υχδί8, 4ροΏ889 
.αρηῖ αρ]θπάοςσ οοθἱθεάβ. ΤῬιοἆθοῖπι ροτίαε 4ο Ίαπιεη οοθοἱοείο. 

Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ κά καιή»᾽ ὁ Ἱὰρ πρῶτος 1 
οὐραρὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθα», καὶ ᾗ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 
2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερονσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνου- 2 

1. τῷ Θηρίᾳ οὔτε... ςὸ (π0Ώ 9) τῇ εἰκόνι.. . µέτωπον. αὐτῶν .. . τοῦ ὅ Χρι- 
στοῦ:ς (πο ς6) Οπι τοῦ... τὰ χίλια ὅ. οἱ δέ, .. ἀνέζησαν ἕως τε}. 6. ὁ 
θάν. ὁ δεύτ. 8. εἰς πόλεμον ... Οἱ αὐτῶν ϱ. ἐχύκλωσαν ... ἀπὸ «εοῦ 

Φεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 10. ὅπου καὶ; Οἵ1 κα 11. λευκὸν µέγαν ... ἐπ'᾽ αὐτοῦ 
12. τοὺς »εκροὺς μικροὺς καὲ μεγάλους .. «Ῥρόνου: , Φιοῦ... ᾖ”εῴχθησαν 
... βιβλίον ἄλλο ἠνιῴχθη 19. τοὺς ἐν αὐτῇ νεκρούς. ., τοὺς ἐν αὐτοῖς νε- 
κρούς 14. Οὔτ. ἐστιν ὁ δεύτερος θάνατος... οι ἡ λίμνη εοῦ πυρός. 

ΧΧΙ. 1. παρῆλθε 2. καὶ ἐγὼ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν τ. ἀ. Ι. κ. κάτ. 



410 αρ0ς. 21, 5. --- 10. 

σαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἠτοιμασμένην ὡς ὗ ύμφη» κδ- 
8 κοσμηµένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. ὃὅ καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐν τοῦ Έα, 

θρόνον λογούσης ᾿Ιδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ σκηνώσει µετ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὺς αὐτοῦ ὄσονται, καὶ αὖ- «οο6,8. 

ὰ τὸς ὁ θεὸς ἔσται μετ αὐτῶν θεὺς αὐτῶν, 4 καὶ ἐξαλείψει πᾶν 
δάκρνο» ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται πμ 
ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε αρανγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ὅτι. ὅτι τὰ 

ὅ πρῶτα ἀπῆλθω». ὅ καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ τῷ θρόνφ Ἴδου ν οπνασι 
καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει Γράψο», ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ 

6 ἀληθινοί εἶσι. ὃ καὶ εἶπέν μοι Γἔγονα». ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ 
τὸ ὦ, ᾗ ἀρχή καὶ τὸ τέλος. ἐγώ τῷ διφῶντι δώσω αὐτῷ ἐκ τῆς 25, αν 

Ἱ᾽ πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. ᾖ ὁ νικών αληρονομήσει 3. οἱο 
δ ταῦτα, καὶ ὄσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται βοι ουἱός. ὃ τοῖς δὲ 

δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἑβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις 13, ι5- 
καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς Ψευδέσιν τὸ 
µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιοµένῃ πυρὶ καὶ Θείφ, ὅ ἐστιν ὁ ἃρις 
θάνατος ὁ δεύτερος. 

9 Καὶ ᾖλθεν οἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ 15] 
φιάλαρ γεμούσας ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτω», καὶ ἐλάλησεν µετ 
ὁμοῦ λέγω» 4{εὔρο, δείξω σοι τὴν γυναῖκα τὴν νύμφη» τοῦ ἁρνίου. 

10 10 καὶ ἀπήνεγκέν κε ἐν πνεύµατι ἐπ ὄρος µέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ 1 
ἔδειξόν µοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαύουσαν ἐκ'Ἔι 90,1. 

14 τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τοῦ Θεοῦ, 31 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ̓  ὁ ». 
φωστῆρ αὐτῆς ὅμοιος λίθφ τιμιωτάτῳ, ὡς λθφ ἰάσπιδι κρυσταλ- 

12λίέξουτι {3 ἔχουσα τεῖχος µέγα καὶ ὑψηλό», ἔχουσα πυλῶνας δώ- "Ἐ {5 
δεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἔπιγε- 
θαμμένα, ἅ ἐστιν ὀνόμαεα τῶν δώδεκα φυλῶν νυἱῶν ᾿Ἱσραήλ. 

13 19 ἀπὸ ἀνατολῶν πυλῶνεςρ τρεῖς, καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ πυλῶνες τρεῖς, 
καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖο, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνεςο τρεῖς. 

14 ο ὰ καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεµελίους δώδεκα, καὶ ἐπ αὖ- 
16 γῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἁρνίου. 15 καὶ "Ες εοι.. 

ὁ λαλών μοτ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρο» πάλαμον χρυσοῦ», ὕνα μοτρήσῃ 
16 τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλώνας αὐτῆς καὶ τὸ ταΐχου αὐτῆς. 16 γαὶ Ἔλαι, 
ᾗ πόλις τετράγωνος καῖται, καὶ τὸ μήκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ 
πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμφ ἐπὶ σταδίους 

2. ἀπὸ τ. Θεοῦ ἐκ τ. οὐρανοῦ ὃ, θρόνου: οὐρανοῦ . . λαού 4. ἐξαλείψει 
ὁ θεός... ἀπῆλθον δ. τῷ θρόνῳ: τοῦ θρόνου... καὰ πάντα ποιῶ... 
λόγει μοι... ἆληθινοὶ. καὲ πιστοί 6. Γέγονε... ἄλφα: 4... ΟΙ αὐτῷ 7. 
ταύτα: πάντα... ὗ υἱός δ. τοῖς δὲ δειλοῖς: δειλοῖς δὲ... φαρμακεῦσι. .ο 
ὁ δεύτερος θάνατος Φ. ἦλθε πρός με εἷς τῶν ἑπτά... τὰς γεµούσας τῶν 
ἑπτα πληγῶν ... τὴν ὄμφην τοῦ ἀρνίου τὴν γυν αἴκα 10. τὴν μεγάλην τὴν 
ἁγίαον. .. ἐκ κθοππᾶσπι: ἀπό 41. καὶ ὁ φωστήρ 12. ἔχουσάν τε τείχος. «9 
ἔχουσαν πυλῶνας . .. ΟΠ4 ὀνόματα βοοππάαπα ..ς τῶν υἱῶν 19. ἀπ ἄνατο- 
λῆς ... καί ἴθγ οπι 4. ἐπ αὐτῶν: ἐν αὐτοῖς ... ΟΠ δώδεκα αθουπάαπι 
1δ. ΟΙ µέτρον 160. τοσοῦτόν ἐστιν ὅσον καὶ... ς (Π0Ἠ ςθ) ἐπὶ σταδίων 

-.- 
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δεκαδύο χιλιάδων τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς 
ἴσα ἐστίν. {7 καὶ ἐμέτρησεν φὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸ» τεσσεράκοντα 11. 

"401105. χεσσάρων πηχῶ», μέτρο» ἀνθρώπου, ὃ έσειν ἀγγέλον. 18 καὶ ἦν 18 
ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἵασπις, καὶ ᾗ πόλις χρυσίον κα» 

Ἔπενε θαρὸν ὤμοιον ὁάλφ καθαρφ. ᾖ9οί θεµέλιοι τοῦ τείχους τῆς 19 
ἔκ16, φύλρως παντὶ λίθφ αιµίφ κεκοσμηµένοι ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος 

ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ ερίτος χαλκηδών, ὁ τέταρεος 
σµάραγδος, 320 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕπτος σἀρδιο», ὁ ἕβδομος 20 
χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος 
χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκαεος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθνστος. 

.. 34 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνας δώδεκα μµαργαρῖεαι ἀνὰ ος ἕκαστας 2ἱ 
τῶν πυλώνων ὧν ἐξ ἑνὸς µαργαρίτου. καὶ ᾗ πλατεῖα τῆς πόλεως 
χθυσίον καθαρὸν ὣὦς ὕαλος διαυγής. 32 καὶ ναὺν οὐκ εἶδον ἐν 22 
αὐτῇ ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὺρ ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστί, 

ενω καὶ τὺ ἁρνίον. 25 καὶ ᾗ πύλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς 39 
δὲ σελήνης, ἵνα φαύωσιν αὐτῇῃ' ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν 

"π.δ, αὐτή», καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 34 καὶ περιπατήσονσιν τὰ 34 
ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῇς γής φέρουσιν 

τα. τὴν δόξαν αὐτῶν οἱς αὐτήν, 39 καὶ οἱ πυλώνες αὐτῆς οὐ μὴ 25 
κλοισθώσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, 26 καὶ οἴσουσιν τῇν 20 

«Εεδ.1. δόξαν καὶ τὴν τιμήν τῶν ἐθνών εἷς αὐτήν. 31 μαὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ 27 
εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ 
οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίφ τῆς ζωῇς τοῦ ἀρνίου. 

ΧΧΙΙ. 
ΕΙαπιεηῃ ατΏοχαμθ γὶίαῬθ. Ῥεαβίαθ αθίθγῃ8. «ὦο]λθηποἈ {θε Πάυ8. 
Ῥτοπιϊβεϐ θὔ οοπωπη]ηβοἈθς Ὠσθι. Ὑετρα Βάα οὗ θαποίο ἰπθηάς. 

Ομ τοάῖίας ουτίαθ. 

οΕε 41,1. Καὶ ἔδεφέν µοι ποταμὸρ ὕδατος ζωῆς λαμπρὺν ὧς κρύσταλ- 
λο», ἐκπορευόμονον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. ἐν 3 

” » 4 ” 4 ο «ε.ὰιτ. µέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆρ καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθον καὶ ἐκεῖθον 
’ ϱΌ ” ” 4 

ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ µμῆνα ἀποδιδοὺς ἕπα- 
στον τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν 
τῶν ἐθνῶν. ὃ καὶ πᾶν κατάθεµα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος 3 
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἁρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δαῦλοι αὐτοῦ 
λατρεύσουσιν αὐτῷ Α καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπο». αὐτοῦ, καὶ τὸ 4 

η ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μοτώπων αὐτῶν. ὅκαὶ »ὺξ οὐκ ὔσσαι, καὶ οὐ δ 
1: χθεία λύχνου καὶ φωτός, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτιεῖ ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ 

. 

“Σρι 14, 

10. δεκαδύο: ἑώδεκα 17. τεσόαράκοντα ᾖ1δ. ὁμοία 19. καὶ οἱ Φεμέλιου 
20. σάρδιος 21. διαυγής: διαφανής 9. φαΐνωσιν ἐν 324. καὶ περι” 
πατ. τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς: καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων ἐν 
τῷ φωτὶ αὐτῆς περιπατήσουσε ... τὴν δόξαν καὲ τὴν τυµήν 7. κοινά»;. 
κοινοῦν ... ὁ ποιῶνι ποιοῦν 

ΧΧΙΙ. 1. καθαρὸν ποταµόν ῥ. ἐκεῖθεν; ἐντεῦθεν ... κατὰ μῇνα 
ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν ᾖ3. κατανάθεµα ᾖὅ. ἔσται ἐκεῖ ... οὐ χρείὰς 
χθείαν οὐκ. ἔχουσε ... φωτὸς ἡλίου ... Φωτιεῖ; φωτίδει ε.. οἵι ἐπὶ ) 


